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1. INTRODUCCIÓ 

 

S’ha realitzat la recopilació dels antecedents que han conduït a adoptar la solució de la 

“plataforma reservada per a l’autobús a la ciutat de Girona” com a millor opció per a la 

millora del transport públic a la ciutat, i d’aquesta manera disminuir el temps de 

recorregut dels passatgers que es dirigeixen al centre de la ciutat en autobús urbà o 

interurbà. 

 

2. HISTÒRIA DEL CORREDOR 

 

Bona part del projecte en qüestió transcorre pel traçat que actualment ocupen les vies 

del tren convencional, que travessen la ciutat de Girona de Sud a Nord i que la 

connecten amb importants nuclis poblacionals com Barcelona, Figueres o la frontera 

francesa. Per entendre la importància que aquest corredor ha tingut per a la ciutat, és 

necessari realitzar una anàlisi històrica dels seus inicis, amb l’arribada del ferrocarril a 

la ciutat.  

 

La primera línia fèrria de Catalunya i d’Espanya –entre Barcelona i Mataró– es va 

inaugurar el 1848. Catorze anys més tard, el 1862, es va establir la connexió ferroviària 

entre Barcelona i Girona. A partir d’aquell moment, van haver de passar setze anys 

més fins que la via arribés a la frontera francesa. El tren va entrar a Portbou, finalment, 

el 23 de gener de 1878. 

 

No va ser fàcil decidir el lloc concret per on el “tren gros” havia de travessar Girona. 

Després d’haver-ne redactat i aprovat un primer projecte, que el feia passar per 

Pedret, l’any 1864 en va aparèixer un de nou, segons el qual la via, després de creuar la 

carretera de Santa Eugènia, travessava la Devesa en diagonal i, passant el Ter per 

l’indret conegut com la Barca, enfilava el puig d’en Roca per arribar directament a 

Sarrià, on s’havia de construir una gran estació. Aquesta fórmula tenia el beneplàcit de 

l’Ajuntament, que la defensava basant-se en els avantatges següents: el tren passaria 

molt lluny del nucli urbà, l’empresa ferroviària tindria cura de la canalització del Ter i 

s’evitaria la construcció d’un pont sobre el riu Onyar. 

 

L’oposició ciutadana va ser frontal. En primer lloc, pel que suposava crear un important 

nucli urbà a Sarrià de Ter en detriment de la capital, Girona. En segon lloc, pel fet de 

que les vies del ferrocarril havien de travessar la Devesa, parc més important de la 

ciutat. Finalment, es va retornar al projecte original que feia passar el tren per Pedret, 

evitant, a més, la demolició de les cases del barri. Van haver de transcórrer 12 anys 

abans no es signés entre l’Ajuntament i la companyia ferroviària el contracte sobre el 

traçat definitiu, en un document de 1876. 
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El traçat de la via, construït entre 1876 i 1878, travessava a peu pla la carretera de 

Santa Eugènia i el carrer de Ferran Puig. A partir d’allà, s’elevava sobre un terraplè que 

seguia paral·lel al curs canalitzat del riu Güell i, creuat l’Onyar, continuava fins a trobar 

la falda de Montjuïc, al barri de Pedret. En un treball publicat amb Construcció dels 

pilars del pont del tren sobre el riu Onyar, any 1876. 

 

El terraplè era interromput per diversos ponts. Tots van ser construïts l’any 1876 per la 

casa Gustave Eiffel, de París. El primer salvava la sèquia Monar, el segon creuava l’antic 

camí cap a les hortes de Figuerola, i el tercer passava per damunt del pas d’enllaç entre 

l’avinguda de Ramon Folch i la Devesa. Aquest darrer va ser substituït l’any 1963 per 

ampliar el pas inferior, a causa del creixement del trànsit i de la conversió de 

l’avinguda de Ramon Folch en carretera. El quart pont, el més llarg i el més important, 

és el que travessava l’Onyar. Tenia 194,16 metres de longitud, repartits en cinc trams, 

sobre grans pilars de pedra. La seva estructura va durar fins que l’any 1958 va ser 

substituït per un de formigó, perquè segons Renfe era poc resistent a les càrregues 

dels trens de l’època. La feixuga estructura actual no té a res a veure amb l’esvelta 

elegància del pont antic. El cinquè pont, finalment, és el situat sobre l’entrada a Girona 

per l’antiga carretera de Madrid a França, i enllaça el terraplè amb la muntanya de 

Montjuïc, a l’entrada de Pedret (veure apèndix 1). 

 

Un cop dutes a terme totes aquestes obres, el “tren gros” va poder arribar fins a 

Figueres, el 17 de desembre de 1877, i després fins a la frontera francesa, el 20 de 

gener de 1878. Amb tot això, la via fèrria s’havia convertit en un element 

consubstancial del paisatge urbà de Girona.  La solució adoptada presentava dos 

inconvenients greus. D’una banda, els passos a nivell col·lapsaven repetidament la 

creixent circulació automobilística. De l’altra, el terraplè amb els seus talussos de 

pedra, terra i herbes constituïa una veritable barrera que dividia la ciutat i distanciava 

definitivament el parc de la Devesa del nucli urbà. No fou fins a l’any 1968, un any 

abans de la redacció del nou pla general, que l’enginyer municipal Alfons M. Thió de 

Pol va fer una proposta qualificada de revolucionària. Aquesta consistia en 

l’aixecament de la via a 5 metres d’altura i la substitució del terraplè per un viaducte 

de quasi dos quilòmetres sostingut per 276 columnes de formigó. Es tractava d’un pas 

elevat insòlit, primer d’aquestes característiques a tot l’Estat. La idea municipal va ser 

acceptada pel Ministeri d’Obres Públiques, i la Direcció General de Transports 

Terrestres va encomanar la redacció de l’avantprojecte a l’enginyer de camins Ramon 

Argüelles, de l’Oficina d’Estudis i Enllaços Ferroviaris. Superats tots els tràmits amb una 

rapidesa inusitada, les obres van començar el 10 de desembre de 1969, adjudicades a 

les empreses Dragados y Construcciones i Huarte y Cia., amb un pressupost de 480 

milions de pessetes. Els treballs es van dur a terme al ritme previst, i el viaducte, 

juntament amb l’estació de nova planta, va ser inaugurat pel ministre d’Obres 
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Públiques, Gonzalo Fernández de la Mora, el 7 de juliol de 1973. La denominació oficial 

de l’obra estrenada era “Proyecto de supresión de pasos a nivel en Gerona”. 

 

Els canvis urbanístics van ser considerables, però el seu resultat més immediat i visible 

va ser l’apropament real i psicològic de Girona a la Devesa.  Consumada la remodelació 

urbanística, els gironins es van acostumar a la nova estructura, i el pas del tren elevat 

pel viaducte semblava ja un element inseparable de la silueta urbana.  

 

Aprofitant les obres obligades del pas del TAV, s’està executant el soterrament de tota 

la xarxa ferroviària, ja no sota el turó de les Pedreres, sinó directament sota el nucli 

urbà. Aquesta solució, que fa ja trenta anys es va descartar per desorbitada, s’ha 

acabat duent a terme. Aquest fet obre les portes a l’alliberament d’una gran quantitat 

de terrenys en superfície que han de ser aprofitats de la millor manera per tal de dotar 

a la ciutat dels serveis que necessita, ja que una oportunitat d’aquestes 

característiques tan sols apareix cada molts anys. És per això, que el projecte en 

qüestió pretén resoldre aquesta incertesa proposant l’aprofitament de bona part de 

l’espai alliberat per les línies ferroviàries. Aquest aprofitament es realitzaria tenint el 

ciutadà com a  principal protagonista, al convertir el corredor en una via verda que 

combinaria tant el transport públic, amb la construcció de la plataforma reservada, el 

transport en bicicleta, amb la construcció d’un carril bici que travessaria tota la ciutat 

de sud a nord, un passeig per als vianants, així com el transport en vehicle privat, amb 

el manteniment dels actuals carrers de què disposa la ciutat. 

 

3. PLA DE MOBILITAT URBANA DE GIRONA 

 

Amb data gener de 2007 es va redactar el Pla de Mobilitat Urbana del municipi de 

Girona (PMUG), que analitzava amb profunditat l’estat actual de la mobilitat a la 

ciutat. El Pla s’estructura en quatre blocs clarament diferenciats com són: 

 

- Anàlisi territorial i funcional de l’àmbit  

- Xarxes de transport: Infraestructura i serveis 

- Anàlisi dels desplaçaments 

- Impactes i externalitats del sistema de transport 

 

La redacció d’aquest Pla s’emmarca en la Llei 9/2003 de 13 de juny de la mobilitat, de 

les Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM), i del Pla Director de la Mobilitat de la 

regió metropolitana de Girona (PDM). Aquesta Llei té per objecte establir els principis 

i objectius als quals ha de respondre una gestió de la mobilitat de les persones i del 

transport de les mercaderies. Es dirigeix a la sostenibilitat i la seguretat i vol 



Plataforma reservada per a l’autobús a la ciutat de Girona 

 

8 

 

determinar els instruments necessaris perquè la societat assoleixi aquests objectius 

garantint a tots el ciutadans una accessibilitat amb mitjans sostenibles. 

Com molt bé s’apunta en la introducció del Pla, la ciutat necessita de solucions per a 

una nova mobilitat, que estigui basada en el transport públic i que garanteixi 

l’accessibilitat efectiva de tothom i a tot arreu, sempre amb costos ambientals 

moderats. Calen solucions ambientals a favor de la salut de les persones i del mateix 

ambient, lliure de residus, amb menys sorolls, respirable, que minimitzin l’impacte 

negatiu de la ciutat sobre el planeta i l’atmosfera. Cal una mobilitat tranquil·la i segura. 

 

El context del creixement físic, de la població, del sector econòmic, dels llocs de treball 

i del nombre de vehicles al terme municipal, avança més ràpidament que no pas el 

plantejaments d’adaptació del sistema global de mobilitat de l’àrea. No solament 

Girona està experimentant aquest creixement important. Els nuclis propers a Girona 

també ho fan i, amb ells, creix la necessitat de comunicar-se amb les ciutats catalanes 

més grans. 

 

La mobilitat actual no s’adequa a la situació de creixement residencial i per tant la 

xarxa viària interna, especialment l’àrea de desenvolupament entre la ciutat i el traçat 

de l’autopista AP-7, ha crescut entorn dels nous assentaments urbans tot i que els 

eixos d’accés a la ciutat continuen essent els mateixos. A Girona, durant els últims 

anys, s’havia promogut una mobilitat sostenible en canvi continu de l’ús i distribució 

de l’espai dels carrers del casc històric (carrers molt estrets), amb una pacificació del 

trànsit privat i un control de l’oferta de l’aparcament al carrer. Però aquest procés està 

resultant molt més costós per a la resta de la ciutat. Han sorgit dificultats amb els 

hàbits i costums, amb el control i l’oferta de nous aparcaments per als propers anys a 

l’Eixample i amb allò que suposa un salt qualitatiu de la gestió de la mobilitat 

sostenible. 

 

L’actual demanda de mobilitat privada manté un important trànsit als eixos viaris de la 

zona nord - sud del nucli. La definició del projecte del TAV, al seu pas pel traçat 

ferroviari de la ciutat, permetrà reordenar aquesta mobilitat però no aportarà grans 

solucions per a la pròpia mobilitat dels desplaçaments interns de Girona. Això 

solament s’aconseguiria amb un Pla Integral de Mobilitat que combinés les millores 

dels accessos amb una reestructuració del transport públic urbà i metropolità, 

conjuntament amb una oferta equilibrada d’aparcament i estacionament i amb una 

limitació de l’accés en cotxe a les àrees concretes. També calen millores de les 

condicions dels usuaris de les vies públiques, treballant per a una mobilitat més 

sostenible (vianants, passatgers del transport públic i ciclistes). 

 

La mobilitat de Girona dels propers anys ha de defensar un espai públic de qualitat i ha 

de fer del carrer un entorn acollidor amb unes línies clares d’acció sostenible. Cal 
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controlar i gestionar el consum energètic derivat del transport, que ha d’englobar una 

visió integral on les solucions parcials incloguin una reordenació de la distribució 

modal. S’han de contemplar, per tant, els nous criteris sobre l’ús dels carrers que 

tenen en compte un volum de trànsit que no excedeixi el llindar ambientalment 

acceptable per a residents i vianants. L’impuls d’un canvi en la mobilitat de Girona i en 

la seva àrea d’influència està estretament coordinat amb el funcionament del Consorci 

del Transport Públic de l’àrea de Girona, entitat que permet ampliar l’oferta, el 

sistema de tarifes i la qualitat del servei a tota l’àrea, amb un transport de passatgers 

de qualitat. 

 

Els principals objectius del Pla de Mobilitat Urbana de Girona es poden resumir en: 

 

- Definir un model global de mobilitat relatiu a la circulació, l’estacionament, 

els desplaçaments de vianants, bicicletes, la xarxa de transport públic i la 

distribució de mercaderies, tenint en compte els reptes del futur, com 

l’arribada del TAV a Girona. 

- Comptabilitzar les externalitats relatives al transport, especialment pel que 

fa a la incidència sobre la qualitat de vida dels ciutadans, i assolir una 

mobilitat eficaç, eficient i sostenible. 

 

En definitiva, busca establir mesures que maximitzin el saldo positiu dels sis elements 

que agrupen tot allò que la mobilitat i el transport poden aportar o sostreure a la 

societat. 

 

a) Competitivitat: Configurar un model de transport més eficient per a 

millorar la competitivitat del sistema productiu. 

b) Integració social: Aportar una accessibilitat més universal. 

c) Qualitat de vida: Millorar el confort dels ciutadans. 

d) Salut: No comprometen l’estat de salut dels ciutadans. 

e) Seguretat: Redueixen la sinistralitat en els desplaçaments. 

f) Sostenibilitat: Estableixen pautes de mobilitat més sostenibles. 

 

Les propostes d’actuacions en relació a la xarxa de transport col·lectiu s’inclouen dins 

el PMUG en el tercer mòdul (Pla d’acció) i responen a les necessitats exposades amb 

anterioritat. 

 

Dins de les propostes d’actuacions en relació a la xarxa de transport col·lectiu, dins el 

POUM es proposa: 

 

- Garantir l’accessibilitat al transport col·lectiu urbà a una distància màxima de 

750 metres, mesurats sobre la xarxa per a vianants. 
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- Garantir l’accessibilitat al transport públic interurbà. Oferir connexió entre els 

diferents àmbits del pla i les parades de bus interurbà i l’estació de ferrocarril. 

- Garantir que l’oferta de transport públic existent pugui satisfer la nova 

mobilitat generada. 

- Preveure sistemes que fomentin la intermodalitat a l’entorn dels punts de 

connexió a la xarxa de transport col·lectiu. 

- Garantir que els carreres amb molt trànsit de vehicles on es pugui dificultar la 

circulació del transport col·lectiu disposin d’un carril bus-taxi. 

- Millorar l’accessibilitat dels autobusos interurbans. 

 

Les dades completes del PMUG, pel que fa a l’anàlisi de la mobilitat generada a la 

ciutat de Girona, poden trobar-se a l’Apèndix 2 del present annex.  

 

4. ALTERNATIVES AL PROJECTE 

 

Per a l’estudi de l’actual projecte s’han estudiat vàries alternatives que s’exposaran en 

posteriors annexos. No obstant això, també s’han analitzat altres alternatives que 

inclouen l’alternativa d’introducció del tramvia o l’alternativa de deixar l’actuació tal i 

com es troba en l’actualitat, coneguda com a “alternativa 0”. 

 

4.1 L’ALTERNATIVA 0 

 

L’actual moment de crisi econòmica dificulta la necessària aportació de diners feta per 

les Administracions Públiques per a la realització del present projecte. És per això que 

és necessari identificar una alternativa 0, que permeti deixar l’actual projecte en una 

actuació d’arranjament mínim de les zones que seran alliberades pel soterrament de 

les línies del ferrocarril al seu pas per la ciutat de Girona. D’aquesta manera, les 

afectacions al trànsit i places d’aparcament serien mínimes. No obstant això, el 

progressiu increment de la Intensitat Mitjana Diària dels carrers de la ciutat obliga a 

prendre mesures per millorar la mobilitat dels gironins, que intentaran ser abordades 

en els posteriors annexos d’aquest projecte. 

 

4.2 L’ALTERNATIVA DEL TRAMVIA 

 

Durant els últims anys, varis han estat els estudis que s’han elaborat per introduir el 

tramvia a la ciutat de Girona, aprofitant també les obres de soterrament de les línies 

ferroviàries al seu pas pel centre de la ciutat. Des dels diferents òrgans de govern del 

país, així com des de vàries institucions municipals, s’ha plantejat aquesta com una 
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opció que podria solucionar els problemes de mobilitat que està patint la ciutat en els 

darrers anys. 

 

En un projecte de construcció d’una línia de tramvia entre Salt i Girona, que suposà la 

realització del Projecte Final de Carrera presentat per Jordi Alegre de la titulació 

d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona l’any 2004, es troba aquesta 

solució com l’òptima per a resoldre els problemes de mobilitat i comunicació entre 

aquestes dues poblacions. A més, s’apunta que ajudaria a vertebrar el creixement de 

l’àrea urbana de Girona i facilitaria el desenvolupament dels plans urbanístics 

projectats entorn la línia. 

 

En l’actual context econòmic en el que ens trobem immersos, sembla impensable 

plantejar l’execució d’una obra tant costosa com és la construcció d’una línia de 

tramvia a la ciutat de Girona. És per això, que es vol justificar l’execució del projecte 

d’una “plataforma reservada per a l’autobús a la ciutat de Girona” a través de les 

experiències ja realitzades a vàries ciutats europees i americanes. 

 

Un dels països europeus que ha apostat de manera més clara per a la construcció de 

plataformes reservades per a l’autobús ha estat França, que amb la introducció del 

concepte de Bus Rapid Transit (BRT) ha aconseguit crear línies amb altes prestacions 

pel que fa a capacitat i velocitat comercial, tot gràcies a la construcció de vies 

reservades per al pas dels autobusos. Una d’aquestes ciutats és Rouen, situada al 

Nord-oest de París. Amb 390.000 habitants a tota la comarca i 100.000 vivint al centre 

de la ciutat, és un exemple comparatiu perfecte per a la ciutat de Girona, que compta 

amb aproximadament 90.000 habitants al seu cens. 

 

El servei de transport públic a la ciutat de Rouen i a tota la comarca l’ofereix l’empresa 

Transports en Common de l’Agglomération Rouennasse (TEAR), que compta amb 143 

busos estàndards, 53 busos articulats, 28 tramvies i 8 minibusos. A l’any 1999, el 

sistema va tenir 15 milions de passatgers en l’anomenat Light Rail Transit (LRT) o xarxa 

de tren lleuger, i 14 milions en la xarxa de bus (amb 90.000 usuaris cada dia). 

 

El 1977, l’operadora TEAR es va plantejar la construcció d’una segona línia de tramvia 

per a la comarca, per la qual va realitzar un estudi informatiu. Aquest estudi va resultar 

que l’execució de l’obra tindria uns costos aproximats de 25 milions de dòlars per milla 

(11,3M€/km), molt més elevats de les pretensions que s’havien proposat a 

l’operadora. Per aquest fet, el 1998 es va decidir realitzar una millora del sistema de 

bus, mitjançant la introducció de plataformes reservades per a tal ús amb busos guiats 

òpticament. La justificació de la utilització d’aquest tipus de vehicles era el fet de tenir 

una capacitat competitiva amb la d’un tramvia. Un bus normal pot transportar uns 

1.500 passatgers/hora i sentit, mentre que un bus guiat amb sistema BRT en pot 
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transportar prop de 4.000 passatgers/hora i sentit, fet que suposa la meitat d’un 

tramvia. Unit a aquest fet, cal afegir la important disminució de costos que suposava el 

fet de no haver de construir els rails per al tramvia i tots els elements que aquest 

sistema de transport comporta. 

 

Finalment, a l’any 2001 van entrar en servei tres noves línies de Bus Rapid Transit (BRT) 

a la ciutat de Rouen. Per a l’explotació de la línia es va apostar per la utilització de 

busos Civis guiats òpticament, que asseguraven l’aproximació correcta a les andanes 

de les diferents parades que feia el bus. Aquests busos utilitzen pneumàtics habituals, 

fet que contribueix a disminuir el soroll per als veïnats propers a les línies, si a aquest 

fet se l’hi uneix el fet d’usar vehicles Irisbus-Civis fa que també es redueixin les 

emissions de CO2 a pràcticament zero. Aquest tipus de bus Civis funciona amb motor 

dièsel que dóna potència a un alternador que produeix l’electricitat necessària per a 

que el vehicle avanci.  

 

Un estudi realitzat per la pròpia empresa Civis revela que una línia de 10 milles (16 

quilòmetres), amb 20 estacions i 15 vehicles té uns costos d’implementació de 38M$ 

(27,6M€), 59M$ (42,9M€) en costos de construcció i 25M$ (18,2M€) més com a costos 

d’explotació, per a un total de 122 M$ (88,8M€), uns 12 M$/milla (5,4M€/km). En 

canvi, per a una línia de tramvia de la mateixa configuració, els costos totals 

ascendeixen a 495M$ (360M€), uns 50M$/milla (22,6M€/km) (Veure apèndix 3). 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

APÈNDIX 1  

RECULL FOTOGRÀFIC DEL CORREDOR FERROVIARI DE GIRONA 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa topogràfic 1:50.000 de la ciutat de Girona, on s’aprecia el traçat vertical de la línia ferroviària que 
travessa el centre de la ciutat, així com les fotografies que segueixen a l’apèndix 

 
 

Foto 1: Construcció dels pilars del pont del tren sobre el riu Onyar, any 1876. (Foto: Arxiu Ajuntament de 
Girona). 

 
 
 
 
 

Fotos 1 a 3

Foto 4

Fotos 5 a 9



Foto 2: Imatge del pas del tren per l’entrada Nord de Girona. (Foto: Edició Franquet) 
 

 
Foto 3: Pont de ferro que travessa el riu Onyar construït per l’enginyer Gustave Eiffel de París, any 1880. 

(Foto: Arxiu Ajuntament de Girona) 
 
 
 
 



Foto 4: Pont situat al carrer Figuerola que permetia connectar la ciutat amb la Devesa, any 1880.  
(Foto: Arxiu Ajuntament de Girona) 

 

Foto 5: Vista de l’antiga estació de tren de Girona, any 1970. (Foto: Jufer) 
 
 
 



Foto 6: Construcció dels pilars de formigó de l’actual viaducte en el tram de la nova estació del tren, any 
1971. (Foto: Jufer) 

 

Foto 7: La part inferior del viaducte està principalment destinada a l’aparcament de vehicles, any 1984. 
(Foto: FXBA) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Foto 8: Estat actual del viaducte que travessa la ciutat de Girona prop de La Devesa, any 2008. (Foto: 
Pere Garcia) 

 

Foto 9: Estat actual de les obres de construcció de la línia soterrada del TAV a l’altura de l’estació de 
Girona, amb el viaducte al fons, any 2010. (Foto: El Punt) 
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1.  INTRODUCCIÓ 

1.1.  OBJECTIU 

És objecte d’aquest primer document del Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de 
Girona fer una anàlisi en profunditat de la situació actual de la mobilitat al 
municipi. 

Aquest document recull el conjunt de dades disponibles en l’àmbit del pla que 
són rellevants per al coneixement de l’estat actual de la mobilitat, unes dades 
que permeten caracteritzar: la configuració territorial, els patrons de mobilitat 
dels ciutadans, l’oferta d’infraestructures i serveis, així com les externalitats 
socials i ambientals del transport. 

 

1.2.  CONTINGUT DEL DOCUMENT 

Per entendre la mobilitat a l’espai municipal i els elements que determinen els 
seus impactes socials i ambientals aquest document descriu els següents 
elements: 

• L’estructura urbanística i socioeconòmica del municipi 

• Les xarxes i serveis utilitzats per als desplaçaments  

• Els desplaçaments de les persones 

• Les externalitats generades pels mitjans de transport 
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2.  ANÀLISI TERRITORIAL I FUNCIONAL DE L’ÀMBIT 

Per a l’anàlisi de la mobilitat del PMU és necessari centrar-se en els factors 
més determinants de la mobilitat com són el context territorial en el qual 
s’emmarca el municipi, la seva estructura demogràfica i econòmica, 
la motorització i la mobilitat obligada. Aquests elements són bàsics per a 
entendre la lògica de funcionament de la mobilitat interna i l’entorn que es 
genera a Girona així com la seva evolució.  

Tot i que l’àmbit territorial dels plans de mobilitat urbana és el municipi (llei 
9/2003) s’ha de tenir present però, que les causes i efectes de la mobilitat no 
es troben només en el marc del propi municipi sinó que sovint superen els 
límits administratius estrictament municipals. 

 

2.1.  CONTEXT TERRITORIAL 

El municipi de Girona es localitza al bell mig de la comarca del gironès, de la 
qual n’és la capital. Ocupa una superfície de 39 km2 amb una orografia força 
accidentada i amb contrastos d’altitud significatius. Està situat a la confluència 
dels rius Onyar, Güell, Galligans i Ter, a una altitud de 70 m, a l'anomenat pla 
de Girona. La xarxa hidrogràfica representa una barrera física per a la 
comunicació entre diferents àrees del nucli urbà. 

Limita al nord amb els municipis de Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Celrà, 
a l’est amb Juià i Quart, al sud amb Fornells de la Selva i Vilablareix i a l'oest 
amb el municipi de Salt i Sant Gregori. Cal destacar la continuïtat urbana de 
Girona amb els nuclis de Salt, Sarrià de Ter i Vilablareix. 
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Figura 2.1: Ortofotomapa de la ciutat de Girona 

 

 

Respecte de la xarxa d’infraestructures de transport i comunicació 
supramunicipal trobem l’autopista AP-7, la variant de l’autovia A-2 i, tot i que 
no travessa el municipi de Girona, la carretera C-25 (eix transversal), que 
permeten la connexió amb altres punts del territori. També cal destacar que a 
més de l’actual línia del ferrocarril entre Barcelona i la frontera amb França hi 
ha la previsió de la futura línia del tren d’alta velocitat (tram Vilobí d’Onyar-
Sant Julià de Ramis) que travessarà el municipi de nord a sud amb la 
conseqüent parada i estació prop de la plaça d’Europa i l’actual estació de 
RENFE.  

Com a capital de comarca i de província és el centre urbà més important 
de l’entorn, un potent centre d’atracció comercial i laboral. Aquesta 
centralitat i polaritat genera al seu voltant una sèrie de fluxos que fan 
necessària una planificació i gestió de la mobilitat que tingui en compte 
diferents escales i agents. 

El municipi està dividit en 9 barris (Centre, Eixample, Est, Mas Xirgu, Montjuïc, 
Nord, Oest, Santa Eugènia, Sud) i 37 sectors que serviran com a nivell 
d’agregació espacial en el tractament de les dades d’aquest estudi.  
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Figura 2.2: Barris i sectors del municipi de Girona 

 

 

 

2.2.  ESTRUCTURA SOCIODEMOGRÀFICA 

2.2.1. Evolució de la població 

El terme municipal de Girona compta amb una població de 90.277 habitants 
segons dades del padró per l'any 2006 i una densitat de 2.216 hab/km2. La 
població ha experimentat en els darrers anys una evolució clarament positiva 
amb un increment interanual del 4% durant el període 2002-2006. 
L’arribada de persones d’origen estranger al municipi durant els darrers dos 
anys ha propiciat aquest creixement demogràfic amb un saldo migratori del 
7,1% en el darrer quinquenni. 
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La previsió del PGOU, aprovat el 2002, fixa un creixement de la població a 
Girona que arriba fins als 100.000 habitants, és a dir, unes 10.000 persones 
més. Vist el ritme de creixement dels darrers anys es preveu que aquesta xifra 
se sobrepassi en un termini més curt del previst. 

Actualment, la població de Girona representa el 53,9% de la població 
comarcal. 

 

Taula 2.1: Evolució de la població 

ÀMBIT 2002 2003 2004 2005 2006 
INCREMENT 
INTERANUAL 

Girona 77.475 81.220 83.531 86.672 90.277 4% 

Font: IDESCAT 
 
 

En termes relatius, l’evolució de la població a Girona és molt semblant a la de 
la comarca del Gironès. Ambdues es troben per sobre del creixement del 
conjunt de Catalunya.  

 
 
     Gràfic 2.1: Comparativa de l’evolució de la població (2002-2006) 
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        Font: Elaboració pròpia mitjançant dades de l’IDESCAT 
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2.2.2. Distribució de la població 

A la taula i gràfic següents s’observa quina és la distribució de la població a 
Girona. L’àrea amb més concentració d’habitants és el barri de l’Eixample, 
tant el sector nord com el sector sud. que concentra un 42,8% de la població. 
En el gràfic es poden observar els altres àmbits amb un alt percentatge de 
població, la major part d’ells contigus a aquest barri central. El sector de Santa 
Eugènia és un dels punts a tenir en compte per la seva concentració de 
població i continuïtat amb el terme municipal de Salt. 

Contràriament, els sectors amb menys població són les àrees industrials com el 
Domeny nord i sud, Sant Ponç i Mas Xirgu; i les àrees residencials de baixa 
densitat i/o masies agrícoles com per exemple el sector de Sant Daniel.  

 
 

Taula 2.2: Distribució de la població per barris 2006 
BARRI POBLACIÓ PERCENTATGE 

CENTRE 8.807 9,76 

EIXAMPLE 38.636 42,80 

EST 4.265 4,72 

MAS XIRGU 33 0,04 

MONTJUÏC 2.551 2,83 

NORD 3.585 3,97 

OEST 8.358 9,26 

SANTA EUGÈNIA 14.898 16,50 

SUD 9.144 10,13 

Font: Ajuntament de Girona 
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Figura 2.3: Percentatge de població per sectors 

 

 

 

2.3.  ESTRUCTURA ECONÒMICA 

2.3.1. Especialització econòmica 

Segons el cens de 2001, a Girona hi treballen 35.540 persones, un 95,1% del 
total de la població activa.  

El gràfic següent mostra la distribució de la població ocupada per sectors 
d’activitat. A Girona destaca el sector serveis amb un 73,6% dels 
ocupats, seguit de l’industrial amb un 16,4% dels ocupats, tot i que aquest 
darrer ha experimentat un retrocés respecte de la resta de sectors (disminució 
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d’un 5,8% en 5 anys). És precisament el sector de la construcció el que ha 
crescut més en entre el 1996 i el 2001.  

 
Gràfic 2.2: Distribució població ocupada per sectors d’activitat (2001) 

serveis
74%

indústria
16%

construcció
9%

agricultura
1%

 
Font: IDESCAT 

 

Dintre del sector serveis és especialment important la branca del comerç de 
vella tradició, la qual ostenta una de les taxes de botigues per persona més 
altes de l’Estat (veure gràfic 3). 

 

Gràfic 2.3: Distribució sector serveis per branques (2001) 
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2.3.2.  Mobilitat obligada 

La mobilitat obligada és aquella que es produeix per motiu de treball o estudi 
des del domicili. En planificació del trànsit, aquesta és una informació molt 
valuosa, atès el pes que aquests tipus de desplaçaments tenen sobre el total 
de la mobilitat en hores punta, sobre la xarxa viària i en el sistema de 
transport. 

Les dades que s’empren per a aquesta anàlisi són les matrius de mobilitat 
obligada corresponents a l’Enquesta de Mobilitat Obligada (EMO) dels 
anys 1996 i 20011. Si bé aquests desplaçaments representen tan sols una 
part de la mobilitat total que es produeix, constitueixen una bona base 
analítica. 

En definitiva, l’EMO permet determinar tant la mobilitat interior al municipi, 
com la mobilitat a l’entorn d’aquest i aïllar els fluxos de relació externa a 
diferents nivells.  

 

2.3.2.1.Relacions internes al municipi 

Les dades més recents relatives a la mobilitat obligada (EMO 2001) indiquen 
que l’ús els desplaçaments a peu i en bicicleta (50%) per motiu 
estudi i treball al municipi de Girona continuen sent superiors als 
desplaçaments en vehicle privat (43%) o en transport públic (7%). Un de 
cada dos viatges es relaciona amb la mobilitat no motoritzada. 

 

                                            
1 La reconstrucció de l’EMO-2001 per part del DPTOP mitjançant l’anàlisi de les tendències 1991-1996-
2001 (l’EMO realitzada el 2001 no inclou els menors de 16 anys) calibrades amb una sèrie d’enquestes a 
col·legis i instituts representatius de Catalunya, permet realitzar una comparativa total, que inclou motius 
d’estudi, entre les EMO 1996 i 2001. El mètode l’ha revisat l’Institut d’Estadística de Catalunya. 

Gràfic 2.4: Distribució modal dels desplaçaments interns (EMO 2001) 

Transport públic
7%

Peu, bici
50%

Vehicle privat
43%

 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya i DPTOP 
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Si es compara aquesta distribució modal amb la de l’EMO de 1996, els 
desplaçaments en vehicle privat motoritzat han augmentat un 3% en 
detriment del transport públic que baixa un 1% i dels desplaçaments a peu o 
en bici que han disminuït un 2%. 

 
Gràfic 2.5: Distribució modal dels desplaçaments interns (EMO 1996) 

Transport públic
8%

Peu, bici
52%

Vehicle privat
40%

 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

En els darrers cinc anys els viatges interns domicili-treball han augmentat 
considerablement (+30,6%). Respecte de la distribució modal s’ha 
incrementat notablement l’ús del vehicle privat (+33,5%) així com els 
desplaçaments en transport públic (+32,3%). En menor mesura han 
augmentat els desplaçaments a peu o en bicicleta (+26,4%).  

 

Taula 2.3: Repartiment modal dels viatges interns domicili-treball (EMO 96 i 01) 

Viatges Diferència 96-01 
MITJÀ 

Casos 1996 % 1996 Casos 2001 % 2001 Casos % 

Cotxe 
10.385 54,3% 13.870 55,5% 3.485 +33,5% 

Transport públic 1.057 5,5% 1.398 5,6% 341 +32,3% 
A peu i bicicleta 

7.686 40,2% 9.712 38,9% 2.026 +26,4% 
Total 

19.128 100,0% 24.980 100,0% 5.852 +30,6% 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

En les relacions domicili-estudi, els viatges han augmentat molt 
lleugerament (+0,8). Quant a la distribució modal s’incrementa l’ús del vehicle 
privat motoritzat (+21,5%), molt poc el transport públic (+2,2%) i 
disminueixen els desplaçaments a peu o en bicicleta (-4,6%).  
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Taula 2.4: Repartiment modal dels viatges interns domicili-estudi  (EMO 96 i 01) 

Viatges Diferència 96-01 
Mitjà 

Casos 1996 % 1996 Casos 2001 % 2001 Casos % 

Cotxe 
2.626 18,3% 3.192 22,1% 566 +21,5% 

Transport públic 1.313 9,1% 1.342 9,3% 29 +2,2% 
A peu i bicicleta 

10.413 72,6% 9.934 68,7% -479 -4,6% 
Total 

14.352 100,0% 14.468 100,0% 116 +0,8% 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya i DPTOP 

 

2.3.2.2.Relacions externes al municipi 

Els viatges que relacionen Girona amb altres municipis es realitzen en la major 
part dels casos en vehicle privat.  

Cal destacar que el percentatge d’ús del transport públic en els viatges amb 
origen en altres municipis és 8 punts superior al cas dels intermunicipals que 
tenen Girona com a origen. 

 
 

Gràfic 2.6: Distribució modal dels desplaçaments a altres municipis (EMO 
2001) 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
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Gràfic 2.7: Distribució modal dels desplaçaments des d’altres municipis (EMO 2001) 

Transport públic
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Peu, bici
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Vehicle privat
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

En els darrers anys s’ha experimentat un important augment de viatges de 
comunicació per motius de treball amb la resta de municipis. Han pujat tant 
els desplaçaments generats (10.560) com els atrets (17.013).  

Respecte de les relacions amb els municipis de l’entorn el municipi més 
important quant a generació de viatges segueix essent Salt. Tot i així 
ha baixat un 10%, augmentant en canvi la relació amb Celrà i 
Barcelona. 

 

Taula 2.5: Principals fluxos desplaçaments a altres municipis per motiu de treball (EMO 96 i 01)

Fluxos Diferència 96-01 
Municipis 

Casos 1996 % 1996 Casos 2001 % 2001 Casos % 

Salt 
1.236 14,0% 1.107 10,5% -129 -10,4% 

Barcelona 592 6,7% 626 5,9% 34 5,7% 
Celrà 

448 5,1% 523 5,0% 75 16,7% 
Fornells de la Selva 

654 7,4% 455 4,3% -199 -30,4% 
Sarrià del Ter 

591 6,7% 450 4,3% -141 -23,9% 
Total 5 principals 

3.521 39,9% 3.161 30,0% -360 -10,2% 
Total 

8.833 100% 10.560 100% 1.727 19,6% 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

En relació a la mobilitat atreta, el nombre de treballadors procedents de 
Salt ha disminuït en un 1,5%. En canvi, el nombre de treballadors d’altres 
poblacions veïnes han experimentat un marcat increment, especialment els de 
Sarrià de Ter (68%) i Sant Gregori (29%). 
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Taula 2.6: Principals fluxos desplaçaments des d’altres municipis per motiu de treball (EMO 96 i 01) 

Fluxos Diferència 96-01 
Municipis 

Casos 1996 % 1996 Casos 2001 % 2001 Casos % 

Salt 
3.538 24,3% 3.484 20,5% -54 -1,5% 

Banyoles 604 4,1% 677 4,0% 73 12,1% 
Sarrià de Ter 

398 2,7% 669 3,9% 271 68,1% 
Sant Gregori 

391 2,7% 504 3,0% 113 28,9% 
Figueres/Vilablareix* 

381 2,6% 474 2,8% - - 
Total 5 principals 

5312 36,5% 5808 34,1% 496 9,3% 
Total 

14.571 100,0% 17.013 100,0% 2.442 16,8% 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
*El 1996 en 5ª posició estava Figueres; el 2001 Vilablareix 

 

2.3.2.3.Autocontenció i autosuficiència 

Els índexs d’autocontenció i autosuficiència suposen dos bons indicadors per a 
analitzar la relació que Girona manté amb els municipis del seu entorn. 

L’índex d’autocontenció representa el percentatge de treballadors del municipi 
que desenvolupa la seva feina al propi municipi. Es calcula com al quocient 
entre la població que viu i treballa en el municipi i la població ocupada 
resident. 

Per altra banda, l’índex d’autosuficiència és el percentatge de llocs de treball 
del municipi ocupats per treballadors residents. Es calcula com al quocient 
entre la població que viu i treballa en el municipi i els llocs de treball 
localitzats.  

 

Taula 2.7: Localització d’ocupació laboral 

Indicadors 1996 2001 

Població que hi viu i hi treballa (PVT) 19.473 24.980 

Població ocupada resident (POR) 28.306 35.540 

Llocs de treball localitzats (LTL) 34.044 41.993 

Autocontenció* 68,8% 70,3% 

Autosuficiència*1 57,2% 59,5% 

Font: Elaboració pròpia, Intra S.L 

       *L’autocontenció es calcula amb el quocient entre la PVT i la POR. 
       *1L’autosuficiència es calcula amb el quocient entre la PVT i els LTL 

 

Com s’observa a la taula, l’índex d’autocontenció de la ciutat de Girona 
és més aviat alt, de l’ordre del 70% (calculat amb dades del 2001), la 
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qual cosa suposa que la major part de la força de treball no ha de sortir a 
treballar fora del municipi. El valor d’autosuficiència (dades 2001) és del 60%, 
i això es tradueix en una moderació del nombre de treballadors procedents 
d’altres municipis. Aquest fet provoca que hi hagi un cert equilibri entre els 
viatges interior i exteriors en l’esquema de mobilitat del municipi. 

D’ençà de 1996, tant la capacitat d’autocontenció com d’autosuficiència han 
experimentat un augment moderat en l’autocontenció (de l’1,5%) i en 
l’autosuficiència (del 2,3%). 

 

 

2.4.  DISTRIBUCIÓ DELS USOS I FUNCIONS DE L’ESPAI URBÀ 

El Pla General de Girona, en vigor des del 28 de febrer de 2002, classifica 
el sòl en urbà, urbanitzable delimitat i no urbanitzable, i el distribueix en un 
34,1%, un 2,4% i un 63,5% respectivament.  

Dins de l’espai urbà de Girona es poden diferenciar diversos usos i funcions: 

 

• Usos industrials 

Podem destacar dues zones de concentració d’indústries a Girona que formen 
petits polígons industrials, una a l’oest en el límit amb el municipi de Sant 
Gregori i l’altra al sud en el seu límit amb Vilablareix. El PGOU preveu crear 
una superfície de 504.889m2 de sostre industrial (només un 3,5% del sòl urbà 
i urbanitzable), especialment en l’àrea contigua al polígon Mas Xirgu i al 
polígon Pla de Dalt de Domeny.  

Així doncs, el Pla parcial de Vilablareix preveu un ús industrial i terciari del 
sector amb una actuació coordinada entre el municipi de Girona i Vilablareix. 

 

• Usos residencials 

El creixement residencial al municipi es concentra als límits amb el municipi 
veí de Salt, la zona del baix Domeny i al sud de l’Eixample. Són àrees que 
substituiran alguns dels seus usos industrials per usos residencials. 

Aquestes actuacions es concreten amb el Pla Parcial de Baix de Domeny, el 
qual preveu una barreja d’usos terciaris i residencials amb 1.200 nous 
habitatges; el Pla Parcial de Mas Masó el qual preveu una àrea de densitat 
d’uns 75 habitatges/Ha amb una reserva d’habitatge social; i, el Pla Parcial de 
Fornells Sud amb una edificació de baixa densitat. 

Tanmateix, els Plans Parcials de Mas Quintana i Torre Rafela, dos sectors que 
disposen de planejament derivat aprovats en el planejament anterior però no 
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executat encara, són sectors programats amb un ús predominantment 
residencial amb continuïtat amb el barri de l’Eixample. 

Paral·lelament als Plans Parcials hi ha programat els Plans de Millora Urbana i 
Polígons d’Actuació en sòl urbà. Són petites peces que es preveu que 
experimentin una transformació d’ús industrial o erm a residencial/comercial  

 

Taula 2. 8: Actuacions previstes en sòl urbà de transformació a residencial 
PMU PA 

Destil·leries I i II (nord) Pont de la Barca-Fontajau (oest) 
Carretera de Barcelona (eixample) Puig d’Àligues (Montjuïc) 
Carrer d’Alacant (eixample) Montjuïc (Montjuïc) 
 Plaça de Braus (eixample) 
 Santa Coloma – Fecsa (eixample) 
 Santa Coloma (eixample) 
 Pabordia (sud) 
 Camp de la Coma (sud) 
 Avellaneda (sud) 
 Mas Palahi (sud) 

 

• Usos terciaris i de serveis 

Els sòls destinats a serveis i dotacions van relacionats amb els creixements 
residencials. De la mateixa manera, el planejament potencia la dotació de 
serveis i equipaments d’acord amb la capitalitat de la ciutat i aposta per la 
seva distribució a tots els barris. Fa especial atenció a les reserves de sòl 
relatives a la universitat, com l’ampliació sud-est Campus Universitari de 
Montilivi i el Campus Universitari Parc Tecnològic al barri de la Creueta, així 
com als equipaments socioculturals (requalificar el cinema modern i la fàbrica 
de can Marfa). A més a més, hi ha prevista la construcció d’altres 
equipaments i serveis necessaris per a la població. 

Destaquen també els equipaments urbans del PMU de la Biblioteca central i el 
Centre de les Arts i del PA de l’Audiència provincial, ambdós a l’Eixample. 

El planejament preveu una sèrie de Plans Parcials on l’ús global del sector està 
destinat al sector terciari o a dotacions i serveis. És el cas del sector de Mas 
Marroc, el Parador del Güell i el sector Accés Nord. 

 

• Usos agrícoles i/o forestals 

Bona part del terme municipal de Girona és no urbanitzable. Es tracta dels 
sectors del Pla de Campdorà, la Muntanya de Campdorà, les Gavarres, les 
Pedreres i les Hortes. 

 

Finalment, cal remarcar que moltes de les actuacions són limítrofes amb els 
municipis veïns i, per tant, els Plans contemplen una acció coordinada entre 
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els dos municipis. També cal esmentar que en aquest apartat s’han classificat 
els sectors de desenvolupament segons l’ús dominant, tot i que la intenció del 
planejament és obtenir una barreja d’usos. 

 
 

Figura 2.4: Usos del sòl PGOU 
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2.5.  MOTORITZACIÓ 

Segons dades facilitades per l’ajuntament, Girona conté el 2006 un parc mòbil 
superior als 61.000 vehicles, el que comporta una relació de 6,7 vehicles 
per a cada 10 habitants o un índex de motorització (Idm) de 677,5 . 
D’aquest total de vehicles, es dedueix que la major part són turismes (4,6 
turismes per cada 10 habitants). 

En la taula que segueix es desglossa el parc de vehicles del municipi de Girona 
segons tipus. Es diferencien turismes, motocicletes, camions i furgonetes, 
tractors i autobusos i altres, i, se’n determina l’evolució al llarg del darrer 
quinquenni. 

De la taula s’extreu que el parc de vehicles no ha parat de créixer al 
llarg del temps però ho ha fet a un ritme inferior a l’increment 
demogràfic durant el mateix període tal i com constata l’índex de 
motorització, el qual ha disminuït gairebé 25 punts en el darrer quinquenni. 
Així, l’increment interanual de tot el parc de vehicles a la ciutat de Girona ha 
augmentat un 0,84% mentre que la població ho ha fet a un ritme del 4%. 

 

Taula 2.9: Parc de vehicles i motorització de Girona (2002 - 2006) 

Any Vehicles Turismes Motos  
Camions i 
furgonetes

Tractors
Autobusos 

i altres 
Idm 

(vehicles) 
Idm 

(turismes) 

20062 61.163 41.726 --- --- --- --- 677,5 462,5 

2005 60.648 42.452 7.194 9.501 311 1.190 699,7 489,8 
2004 58.489 41.397 6.597 9.093 302 1.100 700,2 495,6 

2003 56.375 40.149 6.199 8.723 295 1.009 694,1 494,3 

2002 56.309 40.063 6.333 8.688 281 944 726,8 517,1 

Font: IDESCAT 

 

El gràfic següent mostra les línies evolutives dels índexs de motorització 
(categoria vehicles) de l’àmbit d’estudi durant els darrers cinc anys i els 
compara amb la comarca del Gironès i el conjunt de Catalunya. 

Es pot observar que en els tres casos les línies evolutives són força estables i 
molt semblants. Tot i així, la ràtio entre el parc mòbil i els habitants de la 
ciutat de Girona es troba per sobre de la mitjana de Catalunya però per sota 
de la que s’obté per al global de la comarca del Gironès.  

 

                                            
2  No s’ha pogut realitzar, per a l’any 2006, la desagreagació de dades per categoria de vehicle ja que 
l’origen de les dades prové de dues fonts diferents (IDESCAT i Ajuntament de Girona), les quals 
proporcionen la informació agregada però per diferents categories. 
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Gràfic 2.8: Comparativa evolució IdM (vehicles) 
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Font: Elaboració pròpia mitjançant dades de l’IDESCAT 

 

En la imatge que es mostra a continuació es dibuixa l’índex de motorització de 
l’any 2006 per sectors. En alguns àmbits sense població no ha estat possible 
calcular la relació entre vehicles i habitants. Destaquen, pel seu elevat Idm, 
els barris on predominen els polígons industrials o les àrees amb importants 
equipaments (Mas Xirgu, Avellaneda...); es tracta però, de sectors amb molt 
poca població i amb un nombre elevat de vehicles censats per empreses. 
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Figura 2.5: Índexs de motorització per sectors 
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ROUEN, FRANCE – BRIEF  
TEAR Optically Guided Bus 

CITY CONTEXT 
The urban agglomération of Rouen is located about 250 kilometers [155 miles] from Paris, 
London, and Brussels. Its 33 communities contain about 390,000 residents in an area of 292 
square kilometers [about 112 square miles]. The population density is about 1,335 persons per 
square kilometer [3,500 per square mile]. Slightly more than 100,000 people live within the 
downtown area. 

Public transport is provided by Transports en Common de L’Agglomération Rouennasse 
(TEAR) over the entire urban agglomération. TEAR operates 143 standard buses, 53 articulated 
buses, 28 light rail vehicles and 8 minibuses. There were about 14 million bus passenger 
boardings and 15 million light rail transit (LRT) boardings in 1999. Some 5.2 kilometers [3.2 
miles] of 481 kilometers [298 miles] of bus routes are on priority rights-of-way. The bus system 
carries 90,000 riders, and the LRT system carries 60,000 each day. 

PLANNING AND IMPLEMENTATION BACKGROUND 
In 1977, TEAR was pursuing construction of a second light rail line and issued a turnkey request 
for proposals. Proposals received resulted in costs of about $25 million per mile. Because these 
costs exceeded TEAR’s budget, LRT was dropped in 1998 in favor of a bus-based system. 

The decision to develop an optically guided bus system was made in July 1999. The cited reason 
for using articulated “rail-like” vehicles was that the capacity of 1,500 people per hour per 
direction with regular buses was believed insufficient, while the 8,000 figure for trams was 
believed excessive. The Civis buses with optical scanning capabilities could carry 3,000 to 4,000 
people, and because they do not require digging up roads, they would be much cheaper than 
building a tram system. 

The optical guidance system was selected over a system using embedded tracks, because the 
vehicle track (path) may be modified, which reduces roadway wear. 

PROJECT DESCRIPTION 
A three-route bus rapid transit (BRT) system was placed in service in 2001. Civis guided buses 
use optically guided scanners in curb or median lanes to assure proper positioning at the station. 
The three-line system essentially uses rubber-tired trams. Neighborhood revitalization and urban 
design features were integrated with system development. 

 The initial bus fleet included 38 “Agora” guided articulated vehicles (essentially guided 
conventional buses) and one Irisbus Civis diesel electric articulated vehicle. The Agoras will be 
replaced by 56 additional diesel electric Irisbus Civis guided articulated buses. Total costs, 
including 57 Irisbus-Civis vehicles, were $165 million in U.S. dollars (about $10 million per 
route mile). 
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SERVICE PATTERN 

The three-route “TEAR” guided bus system is shown in Figures 1a, 1b, and 1c. There are three 
overlapping lines. Line TI connects Mount-Saint-Aignan with les Hauts de Rouen; the 14.1-
kilometer [8.7-mile] line has 31 stations. Line T2 connects the Vallee de Cailly with Darnetal; 
the 12.2-kilometer [7.6-mile] line has 30 stations. Line T3 connects Canteleu with Plateaux Est; 
the 19.8-kilometer [12.3-mile] line largely operates in mixed traffic. In the central area, the three 
lines follow a common alignment. Buses operate along curbs in mixed traffic and along single 
curb lanes each way, as well as along single or double median bus lanes (See Figures 2, 3, 4). 

VEHICLES 

The single-articulated Agora bus is 17.8 meters [58 feet] long and has 40 seats and a total of 110 
places. The single articulated Irisbus Civis, 59 vehicles of which will be available by 2006, is 
18.6 meters [about 61 feet] long, has 41 seats, and 120 places. (See Figure 5.) As shown in 
Figure 6, it has a train-like interior appearance. 

The Irisbus Civis is a joint venture of Renault and Fiat’s industrial vehicle company, Iveco.1 The 
Civis buses are propelled by electric motors mounted on the wheels. A diesel engine runs an 
alternator that produces the needed electricity. Because there is no drive shaft or transmission, 
the cabin floors are flat from the front door to the back window, with no steps that passengers 
need to negotiate. Instead, the doors open at the level of the curb so that people can enter or exit 
in groups, as they would on a subway car (Figure 7). Those in wheelchairs can roll onto the bus. 

The image processing software linked to the dashboard camera continuously compares the bus’s 
trajectory with the stripes painted on the roadway, looking about 100 feet ahead. The optical 
scanning system works even if only one-third of the stripes are visible. Before the motor on the 
steering column makes each adjustment to keep the bus on course, the software checks with 
sensors on the steering column and on the front axle that measure the angle of the bus’s wheels 
to make sure that the adjustment will work as intended. For emergencies, there are both visual 
and audible alarms to warn of malfunctions. If the driver does take over, the optical system is 
automatically overridden. Optical scanning is done by double white lines painted on the street.  

The great advantage of this optically guided bus is its precision. Buses can dock within 2 inches 
of the curb so that all the doors line up with the platform. This precision eliminates the need for 
wheelchair ramps, a major time delay. The other advantage of optically guided steering is that 
buses with the technology require a narrower roadway—typically 5 feet narrower—than buses 
that rely on humans to guide them. The smaller paths the buses use make them particularly suited 
to tight spots like median strips, road shoulders, and tunnels. 

Civis buses have global positioning satellite (GPS) equipment that tracks their location. This 
information is transmitted to displays at the stops so that riders will know when the next bus is 
coming. The French vehicles also have controls that let the drivers change traffic lights ahead to 
avoid slowing down. 



 

Rouen, France  3 

STATIONS 

Stations are equipped with maps, shelters, and fare collection facilities. There are 1000 free 
parking places for bus users at the Pôle D’Échanges where three bus routes converge. Figure 8 
shows the arrangement of the central station. 

FARE COLLECTION 

Fare collection is at stations or on board vehicles. Users must validate tickets, which are good for 
1 hour of service on any mode. Tickets are available in a per-trip 7-day package or 1-year 
package. Fares are reduced for the elderly and children. A magnetic card reader is available at 
the entrance of each bus. 

TRANSIT CONTROLS 

The “Transportation East-West Rouen” (TEAR) buses have priority at all but the three 
intersections where buses merge or diverge. The buses have a signal priority via radio signal 
from the vehicle to the traffic light. If this communication fails, traffic signals can be changed 
manually by means of a remote control unit in the vehicles. 

Traffic signal displays have an additional light that is illuminated upon confirmation of the signal 
from buses. If this light does not illuminate, the bus driver has 7 seconds to respond with manual 
override. 

Twenty intersections require opposing TEAR vehicles to pass each other on a single dedicated 
lane. During these passes, motor vehicle traffic is stopped to enable buses to utilize the general 
purpose lanes.2 

COST COMPARISONS 

Costs, as estimated by Civis, for a 15-vehicle, 10-mile, 20-station system are shown in Table 1. 
Costs total $38 million for vehicles and system implementation, $59 million for construction, 
and $25 million for “soft costs,” for a total of $122 million, or approximately $12 million per 
mile. Corresponding costs for an LRT line would be $495 million, or almost $50 million per 
mile. 

APPLICATION IN THE UNITED STATES 
The optical scanning system has potential applicability in the United States in select operating 
environments where space is at a premium and where precise positioning of buses is essential. 
Examples include the existing bus tunnel in Seattle and the proposed Silver Line Tunnel in 
Boston. It is reported that Las Vegas is considering this system for its planned BRT line. The 
major constraints of snow and ice preclude application in northern parts of the United States and 
all of Canada. Further testing of the system is desirable before any large-scale application. 
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Table 1: Comparative At-Grade LRT vs. Civis Transit 

(10 MILE, 20 STATION, 15 VEHICLE SYSTEM) 

$ MILLIONS PER MILE OR PER UNIT 
 

LRT CIVIS 

SYSTEM 
Vehicle Per unit 3 45 1.1 16 
Guidance Per unit - 0 0.1 2 
Signaling and Controls Per mile 5 50 1 10 
Communications and Signaling Per mile 0.7 7 0.3 3 
Power Supply & Distribution Per mile 6 60 - 0 
Pre-Revenue Testing One project 3 3 2 2 
Fare Collection Per station 0.25 5 0.25 5 

SUBTOTAL 170 38 

CIVIL WORKS 
Guideway/Track Bed or 
Roadwork Per mile 10 100 3 30 
Stations Per unit 1.5 30 0.2 4 
Maintenance Facility & Tracks One unit 10 10 2 2 
Infrastructure (3 rail and PDS) Per mile 4 40 - 0 
Utilities Relocation Per mile 1 10 0.3 3 
Traffic Maintenance Per mile 2 20 0.5 5 
Land Acquisition and 
Landscaping Per mile 1.5 15 1.5 15 

SUBTOTAL 225 59 

SOFT COST (25% OF SYSTEM/CIVIL) 
Project Management 10% 40 10 
Construction Management 5% 20 5 
Design 5% 20 5 
Planning & Prelim Engineering 5% 20 5 

SUBTOTAL 100 25 

TOTAL 
(10 MILE, 20 STATION, 15 VEHICLE SYSTEM) $495 Million $122 Million 

Note: Many factors can effect per mile calculations; certainly longer length and larger fleet 
size systems cost less per mile than smaller ones. 

 



Figure 1a: T1 Mont Saint Aignan Route (14.1km, 31 Stations) 



Figure 1b: T2 Vallée du Cailly – Darnetal (12.2 km, 30 Stations) 



Figure 1c: Canteleu – Plateaux Est (19.8 km) 



Figure 2: Two-lane Operation 



Figure 3: Single-lane Operation (on a Narrow Street) 



Figure 4: Two-lane Operation at Station 



Figure 5: Irisbus Civis 



Figure 6: Irisbus Civis Interior 



Figure 7: Irisbus Civis Loading at Station  



Figure 8: Central Bus Exchange  
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1. INTRODUCCIÓ 
 
S’ha realitzat la recopilació de tota la informació referent al planejament urbanístic de 
la ciutat de Girona, inclòs en el Pla General d’Ordenació de Girona (2006), que afecta 
al traçat del projecte de la “plataforma reservada per a l’autobús a la ciutat de Girona”. 
D’aquesta manera, analitzant  la  informació que en el Pla es detalla es podrà justificar 
que  l’execució del projecte no suposa cap  incongruència amb el que el actual Pla en 
vigència exposa en els seu articulat. 
 
A  part  de  la  incorporació  dels  esmentats  plànols  del  Pla  General  d’Ordenació  de 
Girona, també es tractarà en aquest annex  l’afectació del projecte a  l’aparcament en 
superfície de la ciutat. Aquest fet es reflectirà en un estudi exhaustiu dels aparcaments 
afectats en  les zones urbanes a causa de  la projecció de  la plataforma reservada, així 
com de les possibles solucions a l’afectació. 
 
 
2. PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE GIRONA 
 
Per tal d’interpretar amb exactitud el que el PGOG anuncia  i  les possibles afectacions 
que  la definició del  traçat de  la “plataforma  reservada per a  l’autobús a  la ciutat de 
Girona” pugui tenir, cal definir les zones del planejament esmentat afectades.  
 
El Pla General d’Ordenació de Girona es va aprovar el gener del 2006, i fins al moment 
és  l’eina usada per a definir els usos que el sòl urbà de  la ciutat requereix. En aquest 
sentit, bona part del projecte transcorre per terrenys destinats al sistema viari, fet que 
no  suposa  cap  inconvenient. No  obstant  això,  existeixen  vàries qualificacions de  sòl 
que s’hauran de tenir en compte en la redacció d’aquest projecte: 
 

‐ Sòl urbanitzable delimitat classificat com a residencial i espai lliure públic. 

‐ Sòl urbanitzable delimitat classificat com viari i equipaments. 

‐ Sòl urbanitzable classificat com a equipaments i serveis tècnics. 

‐ Sòl urbanitzable classificat com espais lliures, zones verdes i comercial. 

 
En aquest sentit, caldrà fixar‐se principalment en la part del Pla que parla del sistema 
de  comunicació,  tant  viari  com  ferroviari.  En  el Pla  s’estableixen  les determinacions 
generals  del  sistema  de  comunicacions  corresponents  a  cadascuna  de  les  dues 
categories definides. És en l’articulat referent al sistema ferroviari on es fa esment de 
la necessitat de redacció d’un nou Pla de Millora Urbana un cop s’executin les obres de 
soterrament de les línies del tren convencional. 
 



Plataforma reservada per a l’autobús a la ciutat de Girona 
 

6 
 

“En el moment que s’aprovi, definitivament,  la proposta del nou traçat de  ferrocarril 
de la línia d’Alta Velocitat i la del traçat de RENFE, s’haurà de redactar un Pla de Millora 
Urbana  de  tots  els  terrenys  qualificats  de  Sistema  Ferroviari  (Clau  B),  incloent  els 
espais  del  sòl  que  ocupa  l’actual  estació,  així  com  les  superfícies  confrontants 
afectades,  de manera  que  es  pugui  projectar  i  construir  un  sistema  que  permeti  la 
intermodalitat entre el  transport, els equipaments  i altres dotacions per a  la ciutat.” 
(Veure apèndix 1) 
 
El  Pla  general,  aprovat  definitivament  pel  conseller  de  Política  Territorial  i  Obres 
Públiques  el  28  de  febrer  de  2002  i  publicat  al  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de 
Catalunya  número  3654,  l’11  de  juny  de  2002,  inclou,  pel  que  fa  a  la  línia  d’alta 
velocitat i en general al sistema ferroviari, les següents determinacions: 
 
Com a element essencial i d’àmbit global per resoldre el pas de la línia d’alta velocitat 
per  la ciutat  i  la seva adaptació al planejament, el Pla disposa que, en el moment en 
què  s’aprovi  definitivament  la  proposta  del  nou  traçat,  es  redacti  un  pla  de millora 
urbana de  tots els  terrenys afectats per  la  infraestructura  ferroviària  i  les superfícies 
contigües,  de manera  que  es  pugui  projectar  i  construir  un  sistema  que  permeti  la 
intermodalitat entre el transport, els equipaments i les altres dotacions de la ciutat.  
 
Aquest  document  urbanístic  ha  de  permetre  la  correcta  adaptació  de  les 
infraestructures ferroviàries proposades, així com de les existents. 
•  
Els objectius generals d’aquest Pla, que s’enumeren en el mateix planejament, són: 
 

– Definir  els  nous  elements  viaris  que  facilitin  la  mobilitat  ciutadana  a  tots 
nivells. 

– Augmentar la permeabilitat entre els teixits contigus. 
– Connectar la xarxa viària. 
– Crear nous espais lliures que millorin la qualitat urbana de l’entorn. 
– Crear noves àrees d’aparcament que resolguin les necessitats que generarà la 

nova infraestructura. 
– Considerar tot el traçat alliberat com un eix ciutadà, com una nova estructura 

urbana. 
 
Per  tal  d’analitzar  les  implicacions  del  planejament  general  davant  les  noves 
infraestructures ferroviàries, es divideixen les àrees d’estudi en els trams següents: 
 

‐ Tram sud ‐ estació de mercaderies 
‐ Tram carrer de Barcelona 
‐ Tram central ‐ estació de viatgers 
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‐ Tram del viaducte 
‐ Tram nord ‐ Pont Major 

 
Tram sud ‐ estació de mercaderies 
 
En  l’àrea  de  l’estació  de mercaderies  es  produeix  l’arribada  de  la  nova  línia  d’alta 
velocitat des del sud  i  la seva convergència amb  la  línia de Renfe. En aquest àmbit, el 
Pla  determina  l’obligatorietat  de  redactar  un  pla  de millora  urbana  que  permeti  la 
transformació  dels  usos  actuals  i  l’ordenació  de  la  nova  àrea  a  partir  de  la  nova 
estructura ferroviària. L’objectiu és millorar l’accés a la ciutat i preservar els elements 
naturals que configuren el traçat del riu Güell. Els usos previstos per a aquest entorn 
són  els  d’equipaments  i  serveis  de  caràcter  privat,  a  banda  dels  corresponents  als 
espais lliures i els equipaments públics que en resultin. 
 
Tram carrer de Barcelona 
 
Un cop passada la carretera d’accés a l’autopista, les dues línies ferroviàries comencen 
a perdre cota, amb dos  túnels a cel obert entre pantalles de més de 700 metres de 
longitud per a cadascuna de  les  línies. Ambdós túnels continuen, ara sí coberts, amb 
una  longitud  aproximada  d’1,3  quilòmetres,  fins  a  la  plaça  Europa.  En  aquest  tram, 
d’una banda, el Pla preveu també la redacció d’un pla de millora urbana que permeti la 
transformació  de  les  activitats  existents,  principalment  de  tipus  industrial,  situades 
entre la carretera de Barcelona i la línia ferroviària. El soterrament del tren comportarà 
l’alliberament de terrenys en benefici de la ciutat. 
 
L’ordenació d’aquestes superfícies ha de permetre la implantació de nous usos i àrees 
públiques que resolguin l’encaix amb l’entorn. D’altra banda, en aquest tram és on es 
produeix  l’afectació més  important del nou traçat de  la  línia d’alta velocitat sobre  les 
edificacions  existents.  Es  tracta  de  les  construccions  industrials  situades  al  final  del 
carrer Alacant, a les quals caldrà donar solucions. 
 
Tram central ‐ estació de viatgers 
 
Aquest  tram,  entre  la  plaça  Europa  i  la  plaça  Poeta  Marquina,  correspon 
fonamentalment  a  l’àrea  que  ocuparan  les  futures  estacions  de  l’alta  velocitat  i  de 
Renfe,  i al seu servei d’intermodalitat. En aquest punt cal resoldre amb especial cura 
l’encontre de  les  instal∙lacions ferroviàries  i el parc Central. Ben segur que de  la nova 
proposta  ha  de  resultar‐ne  una  millora  substancial  d’aquest  entorn,  amb  la 
incorporació de les instal∙lacions que actualment ocupa l’estació d’autobusos a la nova 
construcció ferroviària  i  l’ampliació de  les superfícies del parc. En aquest espai també 
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caldrà  abordar  la  necessitat  de  crear  noves  àrees  d’aparcament,  a  causa  de  la 
concentració de les estacions, i d’orientar noves àrees de centralitat. 
 
Tram del viaducte 
 
Aquest tram abraça el carrer Bonastruc de Porta, des de l’avinguda de Santa Eugènia, 
fins al barri de Pont Major, creua  l’Onyar  i passa per darrere de  les cases de Pedret. 
Comprèn el viaducte actual, que quedarà en desús un cop les noves línies ferroviàries 
passin per sota la ciutat. En aquest àmbit, el Pla General no preveu expressament cap 
figura de planejament, ja que es tracta d’una àrea urbana molt consolidada. En tot cas, 
caldrà replantejar  la reurbanització del seu entorn, prèvia anàlisi de  la possibilitat de 
mantenir part de la infraestructura existent i condicionar‐la per a usos de lleure. 
 
Tram nord ‐ Pont Major 
 
L’últim tram afectat per les noves infraestructures ferroviàries dins el terme de Girona 
correspon  a  la  sortida del  túnel de  la  línia de Renfe  i el  seu  acoblament  amb  la  via 
actual,  al  final del barri de Pont Major.  En  aquest  àmbit  caldrà  resoldre  l’adaptació 
correcta amb l’entorn i la minimització de l’impacte de la nova instal∙lació. Així mateix, 
el Pla, com a conseqüència del soterrament de la línia del tren convencional, incorpora 
un  nou  vial,  en  el  límit  entre  el  barri  de  Pont Major  i  la muntanya  de  Can  Ribes, 
permetent un nou accés a la ciutat des de la carretera de Palamós, sense necessitat de 
passar pel carrer Major del barri, fins a la connexió amb el nou pont sobre el riu Ter. 
 
 
3. ESTUDI DE L’ORDENACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA A LA CIUTAT DE GIRONA 
 
S’ha dividit  la xarxa viària de  la ciutat en dos, per tal de poder estudiar els seus trets 
característics  de manera més  acurada.  Aquesta  divisió  es  refereix  a  la  xarxa  viària 
externa i la xarxa viària interna. 
 
La primera és la xarxa de carreteres que passa pel municipi i estructura les relacions de 
la ciutat amb  la resta del territori. L’entorn de Girona es beneficia d’una xarxa densa 
d’aquest tipus d’infraestructures. L’àmplia oferta evita els problemes de congestió en 
punts concrets d’aquesta xarxa, però els trasllada a la xarxa interna, especialment per 
falta d’una variant oest. Les principals vies de comunicació de la xarxa externa són: 
 

‐ Autopista AP‐7 

‐ Autovia A‐2 

‐ Antiga carretera N‐IIa 

‐ Autovia C‐66: Direcció Banyoles 
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‐ Carretera C‐65: Direcció Quart 

‐ Carretera N‐141: Direcció Anglès 

‐ Carretera GI‐531: Direcció Planes d’Hostoles 

‐ Carretera GI‐533: Direcció Santa Coloma de Farners 

 
Pel  que  fa  a  la  xarxa  viària  interna,  cal  anunciar  que  ha  d’estar  estructurada 
internament  i recolzada externament per vies que canalitzin el trànsit de pas, per tal 
d’evitar els problemes de congestió a l’interior de la ciutat. Actualment, hi ha definida 
una xarxa interna de circulació, jerarquitzada a diferents nivells, com són: 
 

‐ Xarxa bàsica 

‐ Xarxa local 

‐ Xarxa veïnal 

 
La xarxa bàsica es composa de  les vies que connecten  la ciutat amb  l’entorn,  les vies 
d’accés amb els punts d’atracció de  la ciutat  i aquests diferents punts entre si. Varis 
són els eixos que composen aquesta xarxa bàsica que travessen la ciutat tant de Nord 
a Sud, com de Est a Oest. A un segon nivell, s’hi troba  la xarxa  local. Es tracta de vies 
exclusivament urbanes que  connecten  internament els  grans quadrants de  la  trama 
urbana  definits  per  la  xarxa  bàsica.  Està  formada  per  les  vies  que  faciliten  les 
connexions entre  la  xarxa bàsica principal  i que  tenen habitualment doble  sentit de 
circulació. Per últim,  la xarxa veïnal  té una  funció circulatòria  interna en  l’àmbit dels 
barris  i dóna accés als garatges  i edificis del casc urbà. Està composta per  la resta de 
vies que quedaven per definir. En definitiva, la xarxa viària interna del nucli de Girona 
mesura  gairebé 225 quilòmetres  i és predominantment  veïnal  (65%), mentre que  la 
xarxa bàsica suposa un 25% del total. 

Xarxa viària interna de Girona amb la xarxa básica (vermell), la xarxa local (blau) i la xarxa veïnal (verd) 
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4. PLA DE MILLORA URBANA DEL CARRER BARCELONA 
 
A l’abril del 2010, es va dur a terme un concurs públic d’idees del Pla de Millora Urbana 
núm. 13 – carrer Barcelona. La  idea és urbanitzar  la zona que quedarà alliberada per 
les vies del tren convencional, que començaran a ser soterrades en aquest punt, entre 
la rotonda Mas Gri, al sud de la ciutat, fins al carrer Martí Sureda Deulovol. La proposta 
guanyadora,  redactada per  l'equip TALLER D'ARQUITECTURA  I TERRITORI, SLP sota al 
lema de "VIA VERDA ‐ FENT CIUTAT", reforça l'eix vertebrador del carrer Barcelona així 
com la resposta al canvi d'escala del conjunt al parc lineal que es pot generar al costat 
oest del sector, i alhora garanteix la continuïtat urbana entre el Barri de Sant Narcís i el 
Barri de Sant Pau. 
 
En aquest sentit, es preveu adaptar el traçat de la plataforma reservada per a l’autobús 
a aquesta millora, ja que és al carrer Martí Sureda Deulovol on la plataforma comença 
a  utilitzar  el  traçat  de  les  línies  ferroviàries,  de  manera  que  la  unió  dels  dos 
planejaments seria immillorable. També cal afegir que la creació de la via verda aniria 
acompanyada  d’un  carril  bici,  que  tindria  continuïtat  en  el  planejament  fet  de  la 
plataforma reservada. 

Pla de Millora Urbana núm.13 “Via verda – Fent ciutat” entre el carrer Barcelona i les vies del tren 
convencional 
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TÍTOL IV.   REGULACIÓ DELS SISTEMES 

CAPÍTOL PRIMER.   DISPOSICIONS GENERALS DELS SISTEMES 

Article 117. Definició 

1. Els sistemes són aquell conjunt d'elements d'interès general que són fonamentals per assegurar el 
desenvolupament i funcionament urbà donada la seva important contribució alhora d'assolir els 
objectius del planejament referents a infrastructures de comunicacions, equipaments comunitaris, 
serveis tècnics i d'espais lliures en general. 

2. El Pla General estableix les determinacions generals dels sistemes sense perjudici del que estableixi 
de forma més específica la legislació sectorial vigent en cadascuna de les respectives matèries que 
afectin a cada sistema. 

Article 118. Tipus de Sistemes 

1. Els sistemes generals són els elements d'ordenació urbana que configuren l'estructura general i 
orgànica del territori. 

2. Són sistemes locals o complementaris aquells que completen, a nivell de sector, l'estructura definida 
pels sistemes generals. La regulació dels sistemes locals es contempla en aquestes normes 
urbanístiques però la seva concreció es farà en el desenvolupament de cada sector. 

3. La distinció entre sistemes generals i sistemes locals fa referència al seu ordre i jerarquia en relació a 
l'ordenació urbanística, però no afecta al seu règim jurídic que és el mateix en ambdós casos. 

4. En els diferents sectors de desenvolupament delimitats en el Sòl Urbà, Sòl Urbanitzable i Sòl No 
Urbanitzable, s'identifiquen amb la corresponent clau alfanumèrica entre parèntesi (N) aquells 
sistemes que tenen caràcter indicatiu .  

Les determinacions corresponents a la posició, tamany i destí d'aquests sistemes en Sòl Urbà es 
detalla en les corresponents fitxes normatives incloses en els d'aquest Pla General.  

Les determinacions corresponents al Sòl Urbanitzable i Sòl No Urbanitzable s'estableixen en els 
articles corresponents d'aquestes Normes per a cada sector de desenvolupament. 

Article 119. Identificació dels sistemes 

1. Els sòls destinats per aquest Pla General a sistemes es classifiquen de la forma següent: 

SISTEMA DE COMUNICACIONS 
Sistema viari      (Clau A) 
Sistema ferroviari     (Clau B) 

SISTEMA D’ESPAIS LLIURES 
Sistema de places, parcs i jardins   (Clau C) 
Sistema hidrològic     (Clau D) 

SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS I SERVEIS TÈCNICS 
Sistema d’equipaments comunitaris   (Clau E) 
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Sistema d’infrastructures de serveis tècnics  (Clau F) 

Article 120. Titularitat i afectació del sòl destinat a sistemes 

1. El sòl qualificat de sistema queda vinculat a aquesta destinació. 

2. Els sòls destinats a sistemes seran, amb caràcter general, de titularitat pública tot i que podran ser de 
titularitat privada en els següents casos:  
- Quan ho determini aquest Pla General o planejament diferit que el desenvolupi. 
- Quan el sistema en qüestió estigui en funcionament abans de l'aprovació inicial del Pla i la seva 

titularitat i objectius siguin concordants amb les determinacions assenyalades per aquest Pla. 

3. La titularitat pública no exclou la possibilitat de la gestió privada del domini i ús públic en règim de 
concessió administrativa, o altre règim equivalent, d'acord amb el que preveu l'article següent, sempre 
que aquesta forma de gestió sigui compatible amb la naturalesa del bé i amb els objectius urbanístics 
del Pla. 

Article 121. Desenvolupament del Pla respecte als sistemes 

1. El desenvolupament de les determinacions del Pla General sobre els sistemes es podrà fer mitjançant 
Plans Parcials dels sectors de sòl urbanitzable amb el que estiguin relacionats, o per mitjà d’un Pla 
Especial en qualsevol tipus de sòl. 

2. La regulació més detallada dels sistemes es podrà fer mitjançant Plans Especials temàtics (per 
exemple, el Pla Especial viari, el Pla Especial dels equipaments escolars…) o bé mitjançant Plans 
Especials d’àmbit territorial concret (per exemple, el Pla Especial d’una unitat de recorregut 
paisatgístic, el Pla Especial d’un Parc Agrícola…) 

Article 122. Gestió i execució dels sistemes 

1. Per a la gestió i execució dels sistemes així com per la seva adquisició, es procedirà segons el règim 
urbanístic del sòl en que se situïn, d'acord amb el que es determina en el present article i altres 
concordants d'aquestes Normes i d'acord amb la legislació urbanística vigent. 

2. Els terrenys qualificats com a sistemes per aquest Pla General seran adquirits per l'Administració 
actuant per qualsevol títol jurídic, mitjançant les cessions obligatòries imposades per la legislació 
urbanística vigent i d'acord amb aquest Pla General, o per expropiació forçosa. 

3. El cost d'adquisició d'aquests terrenys i l'execució dels sistemes podrà ser repercutit segons sigui 
procedent, entre els propietaris afectats del Sector de Planejament o Polígon o Unitat d'Actuació, o 
mitjançant la imposició de contribucions especials a aquells propietaris que resultin especialment 
beneficiats de la millora. 

4. En els sòls qualificats de sistemes d'equipaments comunitaris i serveis tècnics i parc agrícola, un cop 
siguin de titularitat pública podran atorgar-se concessions administratives o altre procediment anàleg 
per a la construcció i explotació d'aquests sistemes, en les condicions i el procediment legalment 
establerts, i d'acord amb les determinacions definides en aquesta Pla General. 

5. En el subsòl dels sòls destinats a sistemes d'equipaments comunitaris i de places, parcs i jardins 
urbans de titularitat pública on aquest Pla ho preveu expressament, podran atorgar-se concessions 
administratives per a la construcció i explotació d'aparcaments, en un màxim de 9 metres per sota de 
la rasant natural del terreny, en les condicions i procediment legalment establerts i d'acord amb les 
determinacions definides en aquest Pla. 

6. Independentment de la tramitació i aprovació d'aquells instruments de planejament i/o execució, que 
es requereixen per al desenvolupament i implantació dels sistemes, les construccions, les 
instal·lacions, les edificacions i altres activitats que puguin situar-se d'acord amb aquest Pla General 
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en els sòls qualificats de sistema i en les zones adjacents de protecció de sistemes, estaran subjectes 
en qualsevol cas, i sense perjudici d'altres autoritzacions i/o procediments que es requereixin a 
l'obtenció de la corresponent llicència municipal. 

Article 123. Valor urbanístic dels sistemes 

1. El valor urbanístic dels sistemes es determinarà d'acord amb els criteris fixats per la legislació 
urbanística vigent. 

2. El valor urbanístic que correspondrà als sistemes generals adscrits a un sector de planejament parcial 
serà l'aprofitament mig del sector acumulat a les zones edificables. 

Article 124. Protecció dels sistemes 

1. Aquest Pla General delimita els espais lliures afectats a la protecció dels diferents sistemes, com a 
sòls que per la seva proximitat als sistemes i afectació derivada de la corresponent Legislació 
Sectorial, no poden ser edificats o tenen restringit el seu ús. 

2. Entre els diferents espais de Protecció de Sistemes, aquest Pla General contempla els següents: 
a. Protecció del Sistema Viari: S'estarà al que disposa aquest Pla General i la legislació Sectorial 

vigent, segons es tracti de vies estatals, autonòmiques o municipals, és a dir, la Llei 25/1988 de 29 
de juliol de Carreteres de l'Estat i el seu Reglament, i la Llei 7/1993 de 30 de setembre de 
Carreteres de Catalunya, pel que fa al règim de protecció referent a zones d'afectació i línia 
d'edificació. Així mateix caldrà respectar la legislació sectorial vigent pel que fa als camins rurals 
segons estiguin subjectes per raó de la seva ubicació en sòl agrícola o forestal. 

b. Protecció del Sistema Ferroviari: Les construccions, instal·lacions i usos que s'estableixen en els 
espais de Protecció del Sistema Ferroviari s'ajustaran a les limitacions i règim de protecció 
establert al Reial Decret 1211/1990 de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
16/1987 de 30 de juliol d'Ordenació dels Transports Terrestres i Legislació concordant en la 
matèria. Tot això sense perjudici del que preveu aquest Pla General. 

c. Protecció del Sistema Hidrològic (fonts i cursos d'aigua): S'estarà al que disposa aquest Pla 
General i la Llei 29/1985 de 2 d'agost d'Aigües i el Reglament del Dominio Público Hidráulico 
aprovat per R. Decret 849/1986 d'11 d'abril i legislació concordant en la matèria a més d'aquelles 
disposicions que l'Administració competent en la matèria dicti o reguli, per al seu 
desenvolupament. 

d. Protecció dels equipaments: S'estarà al que estableix aquest Pla General a cada cas, i 
concretament i pel que fa als cementiris, s'hauran de respectar les limitacions establertes a la 
legislació sectorial vigent, en concret el que s'assenyala en els Decrets núm. 42 de 16 de febrer de 
1981 i núm. 250 de 7 de juliol de 1987, de Presidència de la Generalitat de Catalunya. 

e. Protecció de les infrastructures tècniques: S'estarà al que disposa la legislació sectorial vigent en 
cada cas, i entre aquesta el que s'estableix en el Reglament sobre la xarxa elèctrica d'alta tensió i 
regulacions concordants. En les infrastructures soterrades que creuen el territori no urbanitzat 
(canalitzacions de gas, portada d'aigües, etc.) s'estableix una franja de protecció de 2 m. a costat i 
costat de l'eix definit pel traçat soterrat de les mateixes.  

3. En qualsevol cas, la legislació sectorial a que es fa menció concreta en cadascun dels apartats 
anteriors, ha d'entendre's aplicable en tant sigui vigent i s'entendrà substituïda en el seu cas, per la 
legislació equivalent que es promulgui, i que derogui l'anterior 

4. Els espais de protecció de sistemes podrà ser utilitzat per al pas d'infrastructures i vials, sempre i 
quan no es contradigui amb les condicions de l'espai que protegeix. 

5. No podran autoritzar-se en aquests espais, edificacions o instal·lacions que no estiguin directament 
relacionades amb el respectiu sistema al que es refereix la protecció. 
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CAPÍTOL SEGON.   SISTEMA DE COMUNICACIÓ 

SECCIÓ PRIMERA.   DISPOSICIONS GENERALS 

Article 125. Definició 

1. El sistema de comunicacions inclou aquells sistemes que conformen la xarxa de comunicacions del 
territori. 

2. Els sòls destinats per aquest Pla General a sistema de comunicacions s'inclouen en una de les 
següents categories: 

- Sistema viari Clau A 

- Sistema ferroviari Clau B 

Article 126. Regulació 
Aquest Pla estableix les determinacions generals del sistema de comunicacions corresponents a 
cadascuna de les categories definides a l'article anterior, sense perjudici de l'aplicació del que estableixi 
de forma més específica la legislació sectorial que afecti a aquests sistemes 
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SECCIÓ SEGONA.   SISTEMA VIARI. (Clau A) 

Article 127. Definició 

1. Comprèn les instal·lacions i els espais reservats al traçat de la xarxa viària destinats a la vialitat i 
l'aparcament, que han de permetre la connexió entre els diferents sectors del territori i garantir un 
nivell d'accessibilitat i de mobilitat adequat dins el terme municipal. 

2. S'identifica en els plànols d'ordenació amb la clau A. 

Article 128. Tipus de vies 

1. De conformitat amb la classificació que estableix el Pla formen part del sistema viari: 
1. La xarxa viària territorial. Clau A.1 

Formada per aquelles vies que tenen com a funció principal la de connectar la ciutat de Girona 
amb la resta del territori i que són el conjunt d'autopistes, vies segregades i carreteres fora del sòl 
urbà i urbanitzable que creuen el terme municipal. 
La xarxa bàsica territorial es troba grafiada en els plànols de la sèrie 1 a E:1/10.000 

2. La xarxa viària urbana. Claus A.2, A.3 i A.4. 
 La funció de la xarxa viària urbana és la de relacionar i comunicar les diferents àrees urbanes del 

municipi 
a. Xarxa viària urbana, Clau A.2, destinada a garantir l’accessibilitat rodada a les edificacions i la 

connectivitat dels diferents teixits que formen la ciutat. 
b. Xarxa viària peatonal, Clau A.3, destinada a reforçar l’estructura central de cada barri i alhora 

ordenar la connexió peatonal entre ells i amb la xarxa d’espais lliures i equipaments locals i de 
caràcter general. 

c. Àrea d’aparcament, Clau A.4, complementaris del sistema viari per a millorar el dèficit actual 
existent i que també afecten el subsòl de la ciutat. 

3. La xarxa de camins rurals. Claus A.5. 
És aquella formada pels camins que tenen com a funció principal la vertebració del territori no 
urbanitzat i la seva comunicació amb el teixit urbà. Format per aquells recorreguts que, donades 
les seves especials condicions de traçat i/o la posició estratègica dins el territori faciliten 
l'accessibilitat al sòl no urbanitzat, constituint una nova alternativa pel passeig i el lleure del 
ciutadà.  

Article 129. Titularitat 
El sòl qualificat de sistema viari, tant general com local serà de titularitat pública. 

Article 130. Règim general 

1. En l'obtenció, projecció, finançament, construcció, ús, explotació i conservació de la xarxa viària 
s'observarà allò que disposen aquestes Normes i la legislació sectorial vigent, segons que es tracti de 
vies estatals, provincials, autonòmiques o municipals. 

2. Les condicions que regulen l'entorn de la xarxa viària es regiran pel que disposa la legislació sectorial 
vigent sobre limitacions de la propietat i sobre l'entorn de cada tipus de via pública, com també per  
les corresponents disposicions urbanístiques o especials. 
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3. Els Plans Especials, Estudis de Detall o Projectes d'Urbanització que s'elaborin per a l'execució o 
condicionament i millora de la xarxa viària podran precisar i adequar les alineacions i rasants 
d'aquesta xarxa viària a la topografia i altres característiques geogràfiques del terreny. així com a les 
característiques de l'edificació i els àmbits que conformen, sense disminuir-ne la superfície establerta 
pel Pla. 

4. En el sòl urbanitzable els Plans Parcials ajustaran la xarxa viària necessària pel seu 
desenvolupament d'acord amb les que són determinacions fonamentals del traçat dels plànols. Els 
Plans Parcials no podran disminuir en cap cas la superfície de la xarxa viària que disposa aquest Pla 
General i concretament la que resulta de l'aplicació de les determinacions fonamentals per a cada 
sector de planejament i dels percentatges mínims de cessió que s'assignen per al sistema viari. 

5. En sòl no urbanitzable s'estarà al que s'estableix al capítol segon del títol setè d'aquestes normes, i al 
que determinin els Plans especials que s'elaborin en desenvolupament d'aquest Pla General 

6. Quan el que es projecti sigui una nova via de la xarxa bàsica territorial situada en sòl no urbanitzable, 
serà preceptiva la redacció i l’aprovació d’un Pla Especial d’ordenació viària. 

Article 131. Condicions d’ús 

1. Xarxa viària territorial 
1. Ús dominant: comunicacions. Bàsicament trànsit rodat intermunicipal. 
2. Usos compatibles: serveis tècnics vinculats al viari i de suport al transport rodat. 

2. Xarxa viària urbana. Claus A.2, A.3 i A.4. 
1. Ús dominant: comunicacions. Trànsit rodat, peatonal i aparcament. 
2. Usos compatibles: aparcament, serveis tècnics vinculats al viari, i serveis d’emergència tipus 

heliport. 
- Pel que fa als carrers peatonals, clau A.3, caldrà redactar els corresponents Projectes 

d’Urbanització per tal de redefinir l’ús de la caixa viària adjudicada, establint també les 
condicions específiques per a les edificacions que li donen front, per tal d’afavorir el caràcter de 
carrer destinat prioritàriament al trànsit peatonal tot i permetre la circulació de vehicles respecte 
a la qual caldrà establir les condicions de trànsit. 
En aquests eixos de caràcter cívic es restringiran aquelles activitats que comportin una major 
densitat del vehicles a la via pública com són els pàrkings col·lectius, rentat de vehicles, tallers i 
magatzems. 
L'Ajuntament podrà acordar l'ús preferent de vianants en determinades vies de la xarxa urbana, 
amb limitacions a l'ús de vehicles, tant de manera singular com a través de l'execució del 
planejament o redactant l'instrument de planejament o projectual necessari. 
Genèricament l'àrea del nucli central de la ciutat es considerarà àrea de restricció de pas de 
vehicles. Aquesta àrea coincideix en bona part amb aquells carrers ja actualment peatonals. 

3. Xarxa viària rural. Claus A.5. 
1. Ús dominant: comunicacions. Viari i trànsit de vianants. 
2. Usos compatibles: aparcament i espais lliures. 

- L’administració competent decidirà sobre les condicions generals d’ús dels diferents camins i 
en particular sobre la restricció del trànsit de vehicles per aquells camins que tenen unes 
condicions d’especial interès paisatgístic. 

- Els camins rurals hauran de tenir la base en bon estat i ser convenientment senyalitzats. Els 
Plans Especials que es desenvolupin en el sòl no urbanitzable, determinaran i concretaran la 
jerarquia i les característiques específiques dels camins rurals en atenció a la seva funció. 

Article 132. Protecció del sistema viari. 

1. El conjunt d'autopistes, vies segregades i carreteres situades fora del sòl urbà i urbanitzable que 
formen la xarxa viària territorial, estaran sotmeses, d'acord amb la legislació sectorial vigent (Llei 
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7/1993 de 30 de setembre, de Carreteres de Catalunya i Ley 25/1988 de 27 de juliol i Real Decreto 
1812/1994 de 2 de setembre) al següent règim de protecció: 

  
a. Zona d'afectació 

En la zona d'afectació; de 100 metres des de l’aresta exterior de l’explanació en les autopistes i 
vies preferents, de 50 metres en la xarxa bàsica i 30 metres la resta de carreteres; només 
s'admetran els usos que siguin compatibles amb la seguretat vial i només es podran fer obres 
d'enjardinament o viàries. 

b. Línia d'edificació 
Situada a 50 metres de l’aresta exterior de la calçada per autopistes i vies preferents i a 25 metres 
per a la resta de carreteres, entre aquesta i el vial estarà prohibida la construcció de qualsevol 
tipus d'obra nova, reconstrucció o ampliació, a excepció d’aquelles que resulten imprescindibles 
per a la conservació i manteniment de les carreteres. 

c. Zona de servitud 
Situada a una distància de 25 metres per autopistes, autovies i vies preferents, i de 8 metres per 
la resta de carreteres, mesurats des de l’aresta exterior de l’explanació. 

d. Zona de domini públic 
Situada a una distància de 8 metres per autopistes, autovies i vies preferents, i, de 3 metres per 
la resta de carreteres, mesurats des de l’aresta exterior de l’explanació. 
 

2. Respecte a la xarxa bàsica urbana, tant en sòl urbanitzable com urbà, les vies existents i les noves 
projectades es grafien fent coincidir la zona de domini públic amb la qualificació viària. 

Article 133. Publicitat 

1. La col·locació de cartells o altres mitjans de propaganda visibles des de la via pública estarà sotmesa 
a les prescripcions establertes a la legislació vigent i a prèvia llicència municipal. 

2. En qualsevol cas queda prohibit realitzar publicitat en qualsevol lloc visible des de la xarxa viària 
territorial i la xarxa viària rural d'acord amb la legislació sectorial vigent (art. 74 i 75 del R.D. 
1073/1977, de 8 de febrer pel que s’aprova el Reglament General de Carreteres i art. 32 de la Llei 
7/1993, de 20 de setembre, de Carreteres de Catalunya). 

Article 134. Estudi d’Impacte Ambiental 
Qualsevol projecte d'obra que defineixi el traçat definitiu d'una via, inclosa dins la xarxa bàsica territorial, 
haurà d'anar acompanyat del corresponent estudi d'impacte ambiental que valori l'impacte ecològic i 
paisatgístic i defineixi les intervencions necessàries per a paliar-ne els efectes d'acord amb la legislació 
sectorial vigent. 
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SECCIÓ TERCERA.   SISTEMA FERROVIARI. (Clau B) 

Article 135. Definició 
El sistema ferroviari el formen aquells terrenys ocupats o reservats per a les línies de ferrocarril i les 
activitats directament o indirectament relacionades amb aquesta activitat com són les estacions i 
baixadors, els serveis complementaris i els tallers de neteja i reparació. 
S'identifica en els plànols d'ordenació amb la clau B. 

Article 136. Titularitat 
El sòl qualificat de sistema ferroviari, tant general com local serà de titularitat pública. 

Article 137. Règim general 

1. L'obtenció, la projecció, el finançament, la construcció, l’ús, l’explotació i la conservació de la xarxa 
ferroviària es regularà per allò que disposen aquestes Normes i la legislació sectorial vigent. 

2. Les condicions que regulen l'entorn de les vies fèrries es regiran pel que disposa la legislació sectorial 
vigent sobre limitacions de la propietat i sobre l'entorn de les vies fèrries, com també per a les 
corresponents disposicions urbanístiques o especials. 

Article 138. Condicions d’ús 

1. Ús dominant: Comunicacions. Ferroviari 

2. Usos compatibles: S'admeten com a usos compatibles l'ús d'aparcament i aquells que un Pla Especial 
pugui establir com a usos vinculats directament amb la funció ferroviària. Tanmateix quan la 
infrastructura ferroviària passa elevada, les superfícies afectades sota aquesta, resulten compatibles 
amb el sistema d’espais lliures, equipaments i vialitat. 

Article 139. Protecció del sistema ferroviari 

1. Les construccions, les edificacions, les instal·lacions, com també els usos que s'estableixin dins el 
sistema ferroviari, estaran subjectes al règim de protecció establert a la legislació sectorial vigent en la 
que es delimita una zona de domini públic, una zona de servitud i una zona d'afectació que, 
respectivament i a partir de l'aresta d'explanació, tenen una dimensió de vuit, vint i cinquanta metres 
(8, 20 i 50) en Sòl Urbanitzable i No Urbanitzable i de cinc, vuit i vint-i-cinc metres en Sòl Urbà (5, 8 i 
25), d'acord amb el que preveu la legislació sectorial vigent (art.280, 281, 282 i concordants del Real 
Decreto 1211/1990 de 28 de setembre.) 

2. Els Plans Parcials corresponents a sectors de Sòl Urbanitzable Programat i els Plans Especials, 
regularan l'edificació i usos respectant les limitacions i el règim de protecció citat a l'apartat anterior. 

3. En el moment que s’aprovi, definitivament, la proposta del nou traçat de ferrocarril de la línia d’Alta 
Velocitat i la del traçat de RENFE, s’haurà de redactar un Pla de Millora Urbana de tots els terrenys 
qualificats de Sistema Ferroviari (Clau B), incloent els espais del sòl que ocupa l’actual estació, així 
com les superfícies colindants afectades, de manera que es pugui projectar i construir un sistema que 
permeti la intermodelitat entre el transport, els equipaments i altres dotacions per a la ciutat. 
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CAPÍTOL TERCER.   SISTEMA D'ESPAIS LLIURES 

SECCIÓ PRIMERA.   DISPOSICIONS GENERALS 

Article 140. Definició 

1. El sistema d'espais lliures del terme municipal de Girona comprèn aquells sòls que estructuren una 
xarxa d'espais forestals, agrícoles, zones verdes, de valor ecològico-paisatgístic i àrees verdes, per 
tal de recuperar la seva continuïtat i permetre una millor integració del medi natural amb les zones 
urbanitzades de la ciutat. Així mateix inclou dins del sistema d'espais lliures, el sistema Hidrològic 
(rieres i torrents). 

2. El sistema d'espais lliures ordena els espais de lleure i esbarjo dels ciutadans, alhora que determina 
la imatge final de la ciutat i del seu entorn no urbanitzat. 

3. L'ús global d'aquest sistema és l'ús d'espais lliures. 

Article 141. Funcions 

1. El sistema d'espais lliures definit en aquest Pla General garanteix les funcions següents: 
a. Funció mediambiental. Com a espais oberts estratègics dins dels continguts urbanitzats, aquests 

espais, definits pels seus valors ambientals i paisatgístics, garanteixen a diferents nivells 
(municipal, comarcal, metropolità) la vinculació entre els corredors ecològics del territori. 

b. Funció cultural. Definida pel caràcter de patrimoni històric i pedagògic respecte a la intervenció de 
l'home en la transformació i la utilització dels recursos naturals i la intervenció urbanística per a la 
determinació de la imatge final de la ciutat i del seu entorn rural. 

c. Funció d'esplai i lleure. Definida pels elements de relació social i d'utilització d'aquests sòls per part 
dels ciutadans com a espais d'esplai, lleure i expansió. 

2. Les diferents Administracions Públiques intervindran activament per tal de preservar, regenerar i 
promocionar aquests espais i garantir les seves funcions. 

Article 142. Tipus d'espais lliures 
Els sòls destinats per aquest Pla General a sistema d'espais lliures en sòl urbà, urbanitzable i no 
urbanitzable s'inclouen en una de les següents categories: 

- Sistema de places, parcs i jardins urbans  (Clau C.1) 
- Sistema de boscos    (Clau C.2) 
- Sistema de parcs ecològico-paisatgístics  (Clau C.3) 
- Sistema de parcs agrícoles   (Clau C.4) 
- Sistema de parc fluvial i deveses   (Clau C.5) 
- Sistema hidrològic    (Clau D) 

Article 143. Regulació 
Aquest Pla estableix les determinacions generals del sistema d'espais lliures, sense perjudici del que 
estableix de forma més específica la legislació sectorial vigent en cadascuna de les respectives matèries 
que afectin a aquest sistema. 
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SECCIÓ SEGONA.   SISTEMA DE PLACES, PARCS I JARDINS URBANS. (Clau C.1) 

Article 144. Definició 
Comprèn els parcs, jardins, places i tot l'espai verd públic situat en sòl urbà o urbanitzable la funció 
principal del qual és el descans i l'esbarjo i la relació social entre els ciutadans. 

Article 145. Tipus de places, parcs i jardins urbans 

Aquest Pla General inclou dues categories, a part de la genèrica identificada amb la Clau C.1 
- Verd amb aprofitament del subsòl. Són aquells espais qualificats de sistema de places, parcs i 

jardins urbans dins l'àmbit del qual es permet l'aprofitament del subsòl amb la construcció d'un 
aparcament públic. El verd amb aprofitament del subsòl s'identifica amb la clau C.1.a. Tanmateix 
en els plànols d'ordenació del sòl urbà, s'identifiquen amb la clau C.1.ap aquell verd amb 
aprofitament del subsòl on la titularitat de l'aparcament soterrat pot ser privada. 

- Espai lliure amb ús d’aparcament compatible. Són aquells espais qualificats de sistema de places, 
parcs i jardins urbans, en els quals s’ha de compatibilitzar l’ús d’aparcament amb la protecció dels 
espais.  

Article 146. Titularitat 

1. El sòl qualificat com a places, parcs i jardins urbans serà de titularitat pública. 

2. El subsòl del sòl qualificat amb la clau C.1.a serà de titularitat pública, amb l'explotació pública o 
privada mitjançant concessió administrativa. 

3. El subsòl del sòl qualificat amb la clau C.1.ap pot ser de titularitat privada o pública. 

Article 147. Règim general 
En l'obtenció, finançament, ús i conservació dels parcs urbans, s'observaran els preceptes generals 
establerts en aquestes Normes o, si s'escau, els fixats mitjançant el corresponent Pla Parcial o Pla 
Especial. 

Article 148. Condicions d'ús 

1. Ús dominant: lleure 

2. Usos compatibles: 
- Aquells usos i activitats que estiguin absolutament vinculats amb les funcions d'esbarjo, lleure i 

repòs dels veïns, tal com cultural o esportiu. 
- Podrà admetre's temporalment i provisionalment la instal·lació de fires, circs i atraccions sempre i 

quan no malmetin els espais enjardinats. 
- S'admet l'ús d'aparcament i trànsit rodat que no ocupin més del 10% de la superfície total de la 

plaça, parc o jardí. 
- S'admet l'ús d'aparcament en el subsòl només en aquells casos en què aquest Pla General ho ha 

previst d'acord amb l'article 146 d'aquestes Normes. 
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Article 149. Condicions de l'ordenació i l'edificació 

1. S'hauran d'ordenar prioritàriament amb elements d'urbanització propis per a l'ús a què es destinen i 
que són fonamentalment arbrat i jardineria, aigua i el mobiliari urbà corresponent. 

2. No s'admet cap tipus d'edificació excepte instal·lacions descobertes per a la pràctica esportiva i 
accessòries de jocs i esbarjo, que no ultrapassin el cinc per cent (5%) de la superfície de la plaça, 
parc o jardí urbà. 

 Aquestes instal·lacions no perjudicaran la qualitat de la jardineria i l'arbrat, ni limitaran els recorreguts 
interns a través dels parcs. 

3. En el cas que es projecti un aparcament soterrani caldrà garantir l'enjardinament i l'arborització 
d'aquests espais i els drenatges adequats. 

4. Es permet l'accés a les edificacions d'ús privat i a d'altres sistemes a través d'aquests sòls qualificats 
de parcs i jardins urbans sempre que es defineixin zones de pas i accés a les edificacions al 
corresponent projecte d'urbanització ordenant-les convenientment per aquesta utilització. 
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SECCIÓ TERCERA.   SISTEMA DE BOSCOS. (Clau C.2) 

Article 150. Definició 
Comprèn les àrees boscoses pròximes a l’àrea urbana, que formen la corona boscosa periurbana, 
situades en relleus topogràfics morfològicament importants, que garanteixen la protecció ambiental de 
l’àrea urbana, la incorporació d’uns espais naturals a la ciutat i configuren la corona verda de la ciutat. 
L’administració pública intervindrà activament per tal de garantir i promocionar les seves funcions 
mediambientals, d’esplai, repòs, esbarjo i lleure per als ciutadans a partir de la conservació i la 
regeneració de la massa arbòria existent o de la seva ampliació en dimensió important. 

Article 151. Titularitat 

1. El sòls qualificat com a Boscos podrà ser de titularitat pública o privada. 

2. La determinació de la titularitat pública d'aquests sòls vindrà fixada mitjançant els planejaments 
especials que els desenvolupi, els quals actuaran com a títol legitimador de l’expropiació. 

3. Els propietaris d'aquests sòls que es mantinguin de titularitat privada, hauran de complir estrictament 
l'objecte, les funcions i la regulació urbanística establertes en aquestes Normes, planejament especial 
de desenvolupament i legislació sectorial vigent. 

Article 152. Règim general 

1. En l'obtenció, finançament, ús i conservació dels parcs agrícoles, s'observaran els preceptes generals 
establerts en aquestes Normes o, si s'escau, els fixats mitjançant el corresponent Pla Especial. 

2. Seran aplicables supletòriament els preceptes que regulen la zona de valor forestal (clau 9), 
restringint els usos admesos al forestal. 

3. Tanmateix, en tot allò que li sigui aplicable, s'observaran els preceptes específics establerts per la 
legislació sectorial vigent. 

Article 153. Condicions d'ús 

1. Ús dominant: forestal. 

2. Usos compatibles: lleure i cultural sempre i quan siguin activitats compatibles amb els objectius del 
parc i complementàries de l’ús d’esbarjo i lleure, i de protecció i promoció de la natura i el medi 
ambient. 

3. Mitjançant un Pla Especial d'iniciativa pública es podran determinar altres usos compatibles vinculats 
amb l'ús dominant agrícola o restringir en determinades àrees els usos compatibles admesos pel Pla 
General. 

Article 154. Ordenació mitjançant Pla Especial 

1. Per a l'ordenació del sistema de boscos s'hauran de redactar Plans Especial, d'acord amb el que 
s'estableix Capítol Segon del Títol I d'aquestes Normes. 

2. Aquests Plans Especials podran establir, entre les determinacions generals següents: 
- La delimitació dels sòls públics i privats i la forma d'obtenció dels primers. 
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- Les mesures adequades per a fomentar un millor gaudiment d’aquests espais per part de tota la 
població. 

- Les determinacions que contemplin els serveis i les infrastructures que requereixi l'ordenació del 
parc, tal com accés rodat, aparcament de vehicles, l’abastament d’aigua i energia elèctrica i la 
correcta evacuació i tractament de les aigües residuals. 

- Les condicions de repoblació forestal per tal de no malmetre les espècies forestals existents i 
millorar la qualitat d’aquests terrenys. 

- Regulació específica dels usos i les condicions de l'edificació que de forma restrictiva s'hi 
permetin. 

- Establir els instruments de gestió i organització necessaris per a garantir les funcions del Parc. 
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SECCIÓ QUARTA.   SISTEMA DE PARCS ECOLÒGICO-PAISATGÍSTIC. (Clau C.3) 

Article 155. Definició 
Comprèn els sòls que per les seves característiques de situació geogràfica i pels seus valors ecològics, 
arqueològics paisatgístics o ambientals, han d'ésser preservats de qualsevol activitat que pugui 
perjudicar aquests valors per tal d'assegurar la seva conservació, regeneració i millora. Amb l'objectiu de 
garantir i potenciar la seva funció d'espais oberts a l'entorn de la ciutat. 

Article 156. Titularitat 

1. El sòls qualificats com a Parc ecològico-paisatgístic podran ser de titularitat pública o privada. 

2. La determinació de la titularitat pública d'aquests sòls vindrà fixada mitjançant el planejament especial 
que els desenvolupi. 

3. Els propietaris d'aquests sòls que es mantinguin de titularitat privada, hauran de complir estrictament 
l'objecte, les funcions i la regulació urbanística establertes en aquestes Normes, planejament especial 
de desenvolupament i legislació sectorial vigent. 

Article 157. Règim general 
En l'obtenció, finançament, ús i conservació dels parcs, s'observaran els preceptes generals establerts 
en aquestes Normes o, si s'escau, els fixats mitjançant el corresponent Pla Especial. 

Article 158. Condicions d'ús 

1. Ús dominant: les activitats orientades a la protecció d'espais no edificats que tenen determinades 
característiques mediambientals i paisatgístiques. 

2. Usos compatibles: lleure, agrícola i forestal. 

Article 159. Ordenació mitjançant Pla Especial 

1. Per a l'ordenació més detallada dels parcs ecològico-paisatgístics s'hauran de redactar Plans 
Especial, d'acord amb el que s'estableix Capítol Segon del Títol I d'aquestes Normes. 

2. Aquests Plans Especials podran establir, entre d'altres les determinacions generals següents: 
- La delimitació dels sòls públics i privats i la forma d'obtenció dels primers. 
- Les condicions de repoblació forestal per tal de no malmetre les espècies forestals existents i 

millorar la qualitat d'aquests terrenys. 
- Mesures per a la prevenció d'incendis. 
- Regulació específica dels usos i les condicions de l'edificació que de forma restrictiva s'hi 

permetin. 
- S'establiran els instruments de gestió necessaris per a garantir les funcions del Parc. 
- La xarxa de camins públics. 
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SECCIÓ CINQUENA.   SISTEMA DE PARC AGRÍCOLA. (Clau C.4) 

Article 160. Definició 
Comprèn els sòls aptes per a l'explotació agrícola propers a l'àrea urbana, respecte dels quals 
l'Administració pública intervindrà activament per a preservar-los de la seva incorporació al procés urbà i 
aplicarà les mesures necessàries per assegurar la continuïtat de l'ús agrari. 

Article 161. Titularitat 

1. El sòl qualificat com a Parc Agrícola podrà ser de titularitat pública o privada. 

2. La determinació de la titularitat pública d'aquests sòls vindrà fixada mitjançant el planejament especial 
que els desenvolupi. 

3. Els propietaris d'aquests sòls que es mantinguin de titularitat privada, hauran de complir estrictament 
l'objecte, les funcions i la regulació urbanística establertes en aquestes Normes, planejament especial 
de desenvolupament i legislació sectorial vigent. 

Article 162. Règim general 

1. En l'obtenció, finançament, ús i conservació dels parcs agrícoles, s'observaran els preceptes generals 
establerts en aquestes Normes o, si s'escau, els fixats mitjançant el corresponent Pla Especial. 

2. Seran aplicables supletòriament els preceptes que regulen la zona de valor agrícola (clau 8), 
restringint els usos admesos a l'ús agrícola. 

3. Tanmateix, en tot allò que li sigui aplicable, s'observaran els preceptes específics establerts per la 
legislació sectorial vigent (Legislació agrària comunitària, estatal i autonòmica). 

Article 163. Condicions d'ús 

1. Ús dominant: agrícola. 

2. Usos compatibles: lleure i cultural sempre que estiguin vinculats estrictament amb les activitats 
agràries que defineixen les funcions d’aquests Parcs. 

3. Mitjançant un Pla Especial d'iniciativa pública es podran determinar altres usos compatibles vinculats 
amb l'ús dominant agrícola o restringir en determinades àrees els usos compatibles admesos pel Pla 
General. 

Article 164. Ordenació mitjançant Pla Especial 

1. Per a l'ordenació dels parcs agrícoles s'hauran de redactar Plans Especial, d'acord amb el que 
s'estableix Capítol Segon del Títol I d'aquestes Normes. 

2. Aquests Plans Especials podran establir, entre les determinacions generals següents: 
- La delimitació dels sòls públics i privats i la forma d'obtenció dels primers. 
- Les mesures adequades per a fomentar la millora tecnològica de les explotacions agràries, com 

també de les activitats educatives, cíviques i culturals compatibles. 
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- Les determinacions que contemplin els serveis i les infrastructures que requereixi l'ordenació del 
parc. 

- Regulació específica dels usos i les condicions de l'edificació que de forma restrictiva s'hi 
permetin. 

- S'establiran els instruments de gestió i organització necessaris per a garantir les funcions del Parc. 
- Determinar la inclusió com a habitatges rurals, els habitatges existents que tinguin una vinculació 

directa amb l'ús dominant del Parc. 
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SECCIÓ SISENA.   SISTEMA DE PARC FLUVIAL I DEVESES. (Clau C.5) 

Article 165. Definició 
Comprèn aquells terrenys del sistema fluvial situats a la vora dels rius, rieres i torrents que pels seu 
paper de corredor biològic, l’elevada biodiversitat i els valors paisatgístics o ambientals han de ser 
preservats de qualsevol activitat que pugui perjudicar aquests valors per tal d’assegurar la seva 
conservació, regeneració i millora. Amb l’objectiu de garantir i potenciar la seva funció d’espais oberts a 
l’entorn de la ciutat. 

Article 166. Tipus de sistema de parc fluvial i deveses 
Aquest Pla General inclou dues categories, apart de la genèrica identificada amb la Clau C.5 

- Un sistema de parc fluvial on s’admet, l’ús extractiu i que s’identifica amb la clau C.5.a.  
- Un sistema de parc fluvial on s’admet l’ús esportiu escolar que s’identifica amb la clau C.5.b. 

Article 167. Titularitat 

1. El sòls qualificat com a parc fluvial podran ser de titularitat pública o privada. 

2. La determinació de la titularitat pública d'aquests sòls vindrà fixada mitjançant el planejament especial 
que els desenvolupi. 

3. Els propietaris d'aquests sòls que es mantinguin de titularitat privada, hauran de complir estrictament 
l'objecte, les funcions i la regulació urbanística establertes en aquestes Normes, planejament especial 
de desenvolupament i legislació sectorial vigent. 

Article 168. Règim general 
En l'obtenció, finançament, ús i conservació del sistema de deveses, s'observaran els preceptes generals 
establerts en aquestes Normes o, si s'escau, els fixats mitjançant el corresponent Pla Parcial o Pla 
Especial. 

Article 169. Condicions d'ús 

1. Ús dominant: lleure 

2. Usos compatibles: 
- Aquells usos i activitats que estiguin absolutament vinculats amb les funcions d'esbarjo, lleure i 

repòs dels veïns, tal com cultural o esportiu. 
- A l’àmbit identificat amb la clau C.5.a s’admet l’ús extractiu prèvia tramitació d’un Pla Especial que 

delimiti les àrees on s’hi permetin les activitats extractives. El Pla Especial haurà de justificar el 
compliment dels requisits que condicionen aquesta activitat i haurà de preveure l’elaboració d’un 
programa de Restauració on es determinin les actuacions a realitzar per a la regeneració del parc 
fluvial i deveses i del paisatge. 

- A l’àmbit identificat amb la clau C.5.b s’admet l’ús esportiu a l’aire lliure prèvia tramitació d’un Pla 
Especial que reguli l’ocupació del sòl mitjançant un estudi paisatgístic que serveixi de pauta per a 
concretar l’ubicació de les pistes esportives, impedint talussos i murs de contenció d’una altura 
superior a 1,50 m i garanteixi la no afectació de l’arbrat conservant i protegint les actuals 
característiques de la devesa. L’espai destinat a pistes esportives, tindrà una superfície màxima 
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del 25% de l’àmbit i la situació de les pistes evitarà el tallat d’arbres. Els tancaments han de ser 
transparents, queden expressament prohibits els tancaments massissos. 

Article 170. Condicions de l'ordenació i l'edificació 

1. S'hauran d'ordenar prioritàriament amb elements d'urbanització propis per a l'ús a què es destinen i 
que són fonamentalment arbrat i jardineria, aigua i el mobiliari urbà corresponent. 

2. No s'admet cap tipus d'edificació excepte instal·lacions descobertes per a la pràctica esportiva i 
accessòries de jocs i esbarjo, que no ultrapassin el cinc per cent (5%) de la superfície de la devesa i 
les edificacions annexes a aquestes instal·lacions no ultrapassaran en cap cas l’ocupació màxima del 
dos per cent (2%) de la superfície de las devesa en servei en el moment en que hom les projecti. 

 Aquestes instal·lacions no perjudicaran la qualitat de la jardineria i l'arbrat, ni limitaran els recorreguts 
interns a través dels parcs. 

Article 171. Ordenació mitjançant Pla Especial 

1. Per a l'ordenació de les deveses s'hauran de redactar Plans Especial, d'acord amb el que s'estableix 
Capítol Segon del Títol I d'aquestes Normes. 

2. Aquests Plans Especials podran establir, entre les determinacions generals següents: 
- La delimitació dels sòls públics i privats i la forma d'obtenció dels primers. 
- Les mesures adequades per a fer compatible l’entorn natural que cal respectar, potenciar i protegir 

amb el caràcter de parc metropolità. 
- Les determinacions que contemplin els serveis i les infrastructures que requereixi l'ordenació del 

parc. 
- Regulació específica dels usos i les condicions de l'edificació que de forma restrictiva s'hi 

permetin. 
- S'establiran els àmbits i els instruments de gestió i organització necessaris per a garantir les 

funcions del Parc. 

3. Els sòls inclosos dins l’àmbit del Pla Especial de Protecció del Ter els serà d’aplicació les 
determinacions d’aquest Pla. 
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SECCIÓ SETENA.   SISTEMA HIDROLÒGIC. (Clau D) 

Article 172. Definició 
Comprèn el sistema hidrològic el conjunt compost per rieres, torrents i fonts naturals i el subsòl de les 
diverses capes freàtiques. 

Article 173. Titularitat 
El sòl qualificat com a sistema hidrològic serà de titularitat pública. 

Article 174. Règim general 
Aquest Pla General contempla el Sistema Hidrològic dins del sistema d’espais lliure únicament per les 
seves característiques físiques i geogràfiques. En l’obtenció, el finançament, la construcció, l’ús i la 
conservació de les instal·lacions d’ordenació dels torrents i rieres s’observarà allò que disposen aquestes 
Normes, la legislació sectorial vigent i les corresponents disposicions urbanístiques que es puguin 
establir mitjançant Planejament Especial, sense perjudici del que determinin aquelles altres 
administracions amb competències sobre aquesta matèria. 

Article 175. Condicions d'ús 
Ús dominant: lleure. Usos compatibles: els necessaris per acomplir amb la funció d’adequar els traçats i 
els marges així com aquells per a dur a terme canalitzacions oportunes. 

Article 176. Condicions de l'ordenació 

1. Els espais adscrits a aquest Sistema no són edificables, excepció feta de les instal·lacions al servei 
del Sistema corresponent. 

2. S’estableix una zona de protecció de cinc metres d’ample des del marge superior de la canalització 
del curs d’aigua que serà exclusivament per a ús públic 

3. De forma expressa es prohibeixen els moviments de terres i les desforestacions de marges. Amb 
caràcter general es garantirà la conservació de la vegetació autòctona de ribera en els torrents i 
rieres, així com les seves condicions per la seva regeneració i millora. 

4. L'abocament o conduccions de residus industrials o pecuaris es realitzarà de forma controlada amb la 
corresponent depuradora i conduccions de forma subterrània assegurant la netedat i continuïtat de les 
condicions naturals i assegurant la no contaminació de les capes freàtiques. 

5. Les Administracions públiques competents per raó de la mateixa, establiran les mesures d'intervenció 
adequades per a la realització dels projectes de sanejament i de canalització de rieres seguint els 
objectius i les funcions de regeneració i recuperació dels traçats naturals tot permetent el pas de 
vianants i el pas restringit de vehicles en aquells casos en que aquest Pla ho preveu expressament o 
s'estimi pertinent. 

6. Les rases que es realitzin per la conducció de l'aigua, vinculades a l'activitat agrícola o forestal, no 
formaran part del sistema hidrològic, no obstant, en la seva execució es garantirà el sistema natural 
del recorregut de les escorrenties d'aigua, de forma que les actuals conques de les rieres o els 
torrents, no es vegin afectades significativament pel possibles canvis de superfície de recepció. 
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CAPÍTOL QUART.   SISTEMA D’EQUIPAMENTS I SERVEIS TÈCNICS 

SECCIÓ PRIMERA.   DISPOSICIONS GENERALS 

Article 177. Definició 

1. Comprèn aquest capítol la regulació dels sistemes d'equipaments comunitaris i de serveis tècnics, en 
tant que es tracta de sòls destinats a instal·lar dotacions d'interès públic i social necessaris en funció 
de les característiques demogràfiques i socio-econòmiques de la població. 

2. Els sòls que aquest Pla destina a sistema d'equipaments i serveis tècnics, s'inclouen en una de les 
categories següents: 
- Sistema d'equipaments comunitaris  Clau E 
- Sistema d'infrastructures de serveis tècnics Clau F 
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SECCIÓ SEGONA.   SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS. (Clau E) 

Article 178. Definició i tipus  

1. El sistema d'equipaments comunitaris inclou els sòls que es destinen a usos públics col·lectius o 
comunitaris i a dotacions d'interès públic o social al servei directe dels ciutadans. 

2. Es diferencien els següents tipus d’equipament: 

• Equipament docent, identificat amb la clau E.d: comprèn les instal.lacions on es desenvolupa 
l’activitat educativa. 

• Equipament cultural i religiós, identificat amb la clau E.c: comprèn les instal.lacions on es 
desenvolupen activitats de tipus cultural i religiós. 

• Equipament sanitari-assistencial, identificat amb la clau E.s; comprèn les instal.lacions on es 
desenvolupen les activitats sanitàries i assistencials. 

• Equipament administratiu, identificat amb la clau E.a: comprèn les instal.lacions on es 
desenvolupen activitats de tipus administratiu. 

• Equipament esportiu, identificat amb la clau E.e: comprèn les instal.lacions on es desenvolupen 
activitats esportives.  

Article 179. Titularitat 

1. En sòls que el present Pla General o planejament que el desenvolupi qualifica com a sistema 
d'equipaments comunitaris amb un ús assignat, tant generals com locals, seran de titularitat pública. 

2. No obstant el que s'estableix al punt primer d'aquest article, els equipaments privats existents abans 
de l'entrada en vigor d'aquest Pla General, siguin generals o locals, conservaran la seva titularitat 
privada sempre i quan puguin acreditar que venen realitzant la seva activitat privada conforme a l'ús 
dominant pel qual aquest Pla General ha qualificat el sòl o l'edificació, abans de la data esmentada. 

En cas que es produeixi el cessament definitiu o el canvi de l'ús dominant, l’Administració podrà 
adquirir el sòl o l'edificació, actuant aquesta qualificació com a títol suficient per la declaració d'utilitat 
pública i necessitat d'ocupació als efectes de la seva expropiació. La legitimació de l'expropiació de 
sòls qualificats d'equipaments que siguin de titularitat privada requerirà la prèvia assignació d'un ús 
concret i la justificació de la necessitat de la titularitat pública mitjançant un pla especial. 

3. La titularitat pública dels equipaments no exclou la possibilitat de la concessió del domini públic quan 
aquesta forma de gestió sigui compatible amb la naturalesa de l'equipament, i dels objectius d'aquest 
Pla. 

Article 180. Règim general 
En l'obtenció, el finançament, la construcció, l'ús, l'explotació i la conservació dels equipaments 
s'observarà allò que disposen aquestes Normes, la legislació sectorial vigent i les corresponents 
disposicions urbanístiques que es puguin establir mitjançant Planejament Especial. 

Article 181. Condicions d'ús 

1. Usos dominants:  
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- A l’àmbit identificat amb la clau E.d, l’ús dominant és el docent: llars d’infants, escoles, instituts, 
escoles d’educació especial, centres universitaris, etc. 

- A l’àmbit identificat amb la clau E.c, els usos dominants són els culturals i els religiosos: centres 
cívics i socials, biblioteques, arxius, museus, centres religiosos, temples, convents, monestirs, etc. 

- A l’àmbit identificat amb la clau E.s, els usos dominants són el sanitari i l’assistencial: centres 
sanitaris, clíniques, hospitals, centres assistencials, geriàtrics, residències col·lectives, etc. 

- A l’àmbit identificat amb la clau E.a, els usos dominants corresponen a centres o edificis destinats 
a serveis administratius de tot tipus. 

- A l’àmbit identificat amb la clau E.e, l’ús dominant és l’esportiu: camps de futbol, atletisme, pistes 
poliesportives cobertes i descobertes, pistes de tenis, etc. 

- Serà necessària la redacció d'un Pla Especial d'assignació d'usos, en aquelles parcel·les que no 
tinguin un ús concret o no assignat en el moment de l'aprovació definitiva d'aquest Pla General o 
que es vulgui modificar l'ús existent o assignat actualment, ja siguin de titularitat pública o privada. 
Aquesta condició serà d'obligat compliment excepte quan l'assignació d'un ús concret es realitzi 
sobre equipaments que siguin de titularitat pública i escala de barri. 

 
El Pla Especial justificarà l'ús assignat en funció de la disponibilitat potencial segons planejament, 
de terrenys destinats a equipaments, de la idoneïtat de la localització i de les necessitats i/o 
cobertura del servei al que es destinarà l'equipament esmentat. Altrament en el Pla Especial es 
determinaran les condicions bàsiques de l'ordenació i l'edificació a les que s'haurà d'ajustar la 
nova edificació d'acord amb els paràmetres definits en l'article anterior. 

2. Usos compatibles: aquells directament vinculats amb l'ús dominant i amb la funció concreta de 
l'equipament. En aquest sentit, el Pla General, reconeix com a compatibles els usos existents en els 
equipaments en el moment de l'aprovació inicial i que estiguin d'acord amb la definició anterior 
d'aquest mateix apartat. 
- S'admet l'ús d'habitatge unifamiliar de manera excepcional la finalitat del qual sigui el servei de 

vigilància o manteniment de la instal·lació. 

Article 182. Condicions de l'ordenació i l'edificació 

1. L'edificació en àrees qualificades de sistema d'equipaments, s'ajustarà a les necessitats funcionals 
dels diferents equipaments, al paisatge, a l'organització general del teixit urbà en què se situen i a les 
condicions ambientals del lloc. 

2. L'edificabilitat màxima serà: 
- En zones que provenen de l'execució d'un Pla Parcial o Especial serà segons el coeficient 

d'edificabilitat de 1m2st/m2sòl i una ocupació màxima de l’edificació del 70%, excepte que un Pla 
Especial d'Equipaments posterior permeti redistribuir, en un àmbit definit, l'edificabilitat segons 
tipus de parcel·la i usos previstos. Els espais lliures d’edificació es preservaran com a tal. 

- En els altres casos, en sòl urbà serà el de la zona colindant 
- En zones de sòl no urbanitzable serà la que el Pla Especial determini en funció de l'equipament 

d'interès social. 

3. En els casos en que els usos i l'edificabilitat estiguin definits, es redactarà un Estudi de Detall que 
justifiqui l'edificabilitat, defineixi la volumetria de la implantació, els accessos i aparcaments previstos, 
l'adequació del tractament de façanes, la coberta respecte l'entorn i el tractament dels espais lliures 
d'edificació que seran enjardinats. 
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SECCIÓ TERCERA.   SISTEMA D’INFRASTRUCTURES DE SERVEIS TÈCNICS. (Clau F) 

Article 183. Definició 

1. El sistema d'infrastructures i serveis tècnics comprèn les instal·lacions i tota classe d’activitats que 
realitza l’administració, subjecte generalment a activitats classificades i destinades a la prestació de 
serveis amb qualsevol forma de gestió. 

2. S'identifica en els plànols d'ordenació amb la clau F. 

Article 184. Titularitat 
El sòl destinat a sistema d'infrastructures de serveis tècnics podrà ser de titularitat pública o privada. 

Article 185. Règim general 

1. En l'obtenció, el finançament, la construcció, l'ús, l'explotació i la conservació dels serveis tècnics 
s'observarà allò establert en aquestes Normes en els Plans Especials que es desenvolupin i en la 
legislació sectorial vigent per a cadascuna de les matèries. 

2. Les condicions que regulen l'entorn dels serveis tècnics es regiran pel que disposa la legislació 
sectorial vigent, com també per a les corresponents disposicions urbanístiques i especials dels plans 
que desenvolupin algun dels sectors on s'ubiquen. 

3. Quan el desenvolupament urbanístic municipal exigeixi la instal·lació d'algun dels serveis abans 
definits, es podrà qualificar de sistema d'infrastructures el sòl necessari seguint el que es disposa 
l'article 29.2 i 3 del DL 1/90. El Pla Especial que caldrà redactar vetllarà pel manteniment de les 
condicions ambientals i d'impacte paisatgístic del sector afectat i haurà d’anar acompanyat d’estudis 
d’impacte ambiental on s’avaluïn les solucions menys lesives a l’impacte ambiental i paisatgístic que 
afectin. 

Article 186. Condicions d'ús 

1. Usos dominants: instal.lacions i els espais reservats pels serveis d’abastament d’aigües, evacuació i 
depuració d’aigües residuals, centrals receptores i distribuïdores d’energia elèctrica i la xarxa 
d’abastament, centres de producció o transformació de gas i la seva xarxa de distribució, central i 
galeries de la xarxa de telecomunicació , parcs mòbils de maquinària, plantes incineradores, de 
tractament de residus sòlids, deixalleria i altres  possibles serveis de caràcter afí. Inclou altres serveis 
públics vinculats al viari i de suport al transport rodat com són els serveis ITV, les bàscules, etc. 
Inclou també els següents serveis comunitaris: cementiris, tanatoris i crematoris, desballestament de 
vehicles abandonats a la via pública, instal.lacions d’abastaments (escorxadors, mercats, 
benzineres,...) i també els serveis de seguretat (extinció d’incendis, protecció civil, presó, ...), així 
com qualsevol altre servei de caràcter públic i de competència municipal i supramunicipal. 

2. Usos compatibles: aquells estrictament vinculats amb les instal·lacions de cadascun dels serveis que 
es tracti, amb les condicions de funcionament específicament regulades a la legislació tècnica 
corresponent. 

- S'admet l'ús d'habitatge unifamiliar de manera excepcional la finalitat del qual sigui el servei de 
vigilància o manteniment de la instal·lació. 
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Article 187. Condicions de l'ordenació i l'edificació 
Les condicions d‘ordenació i d’edificació pel sistema d’infrastructures de serveis tècnics seran les 
següents: 

- El tipus d’ordenació serà el de volumetria específica amb un índex d’edificabilitat neta d’1,00 
m2st/m2s. 

- Quan es situïn en illes d’edificació contínua s’ordenaran segons alineació de carrer i la seva 
edificabilitat es disposarà segons l’ordenació general de l’illa. 

- Els espais no ocupats per les instal·lacions i que constitueixen l’entorn d’aquests serveis es 
sistematitzaran com a espais lliures enjardinats. 

- L'espai de protecció de les infrastructures i en particular de les línies aèries i subterrànies 
compliran la legislació sobre la matèria i la normativa particular. Aquest espai serà no edificable. 

- En sòl urbà i urbanitzable totes les línies seran subterrànies, el cost de llur soterrament anirà a 
càrrec del sector o de la unitat d’actuació on estigui inclòs. 



  

APÈNDIX 2  

PLÀNOLS DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE GIRONA: ZONA AFECTADA PEL 
TRAÇAT DE LA PLATAFORMA RESERVADA PER A L’AUTOBÚS 
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2.  ANÀLISI TERRITORIAL I FUNCIONAL DE L’ÀMBIT 

Per a l’anàlisi de la mobilitat del PMU és necessari centrar-se en els factors 
més determinants de la mobilitat com són el context territorial en el qual 
s’emmarca el municipi, la seva estructura demogràfica i econòmica, 
la motorització i la mobilitat obligada. Aquests elements són bàsics per a 
entendre la lògica de funcionament de la mobilitat interna i l’entorn que es 
genera a Girona així com la seva evolució.  

Tot i que l’àmbit territorial dels plans de mobilitat urbana és el municipi (llei 
9/2003) s’ha de tenir present però, que les causes i efectes de la mobilitat no 
es troben només en el marc del propi municipi sinó que sovint superen els 
límits administratius estrictament municipals. 

 

2.1.  CONTEXT TERRITORIAL 

El municipi de Girona es localitza al bell mig de la comarca del gironès, de la 
qual n’és la capital. Ocupa una superfície de 39 km2 amb una orografia força 
accidentada i amb contrastos d’altitud significatius. Està situat a la confluència 
dels rius Onyar, Güell, Galligans i Ter, a una altitud de 70 m, a l'anomenat pla 
de Girona. La xarxa hidrogràfica representa una barrera física per a la 
comunicació entre diferents àrees del nucli urbà. 

Limita al nord amb els municipis de Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Celrà, 
a l’est amb Juià i Quart, al sud amb Fornells de la Selva i Vilablareix i a l'oest 
amb el municipi de Salt i Sant Gregori. Cal destacar la continuïtat urbana de 
Girona amb els nuclis de Salt, Sarrià de Ter i Vilablareix. 
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Figura 2.1: Ortofotomapa de la ciutat de Girona 

 

 

Respecte de la xarxa d’infraestructures de transport i comunicació 
supramunicipal trobem l’autopista AP-7, la variant de l’autovia A-2 i, tot i que 
no travessa el municipi de Girona, la carretera C-25 (eix transversal), que 
permeten la connexió amb altres punts del territori. També cal destacar que a 
més de l’actual línia del ferrocarril entre Barcelona i la frontera amb França hi 
ha la previsió de la futura línia del tren d’alta velocitat (tram Vilobí d’Onyar-
Sant Julià de Ramis) que travessarà el municipi de nord a sud amb la 
conseqüent parada i estació prop de la plaça d’Europa i l’actual estació de 
RENFE.  

Com a capital de comarca i de província és el centre urbà més important 
de l’entorn, un potent centre d’atracció comercial i laboral. Aquesta 
centralitat i polaritat genera al seu voltant una sèrie de fluxos que fan 
necessària una planificació i gestió de la mobilitat que tingui en compte 
diferents escales i agents. 

El municipi està dividit en 9 barris (Centre, Eixample, Est, Mas Xirgu, Montjuïc, 
Nord, Oest, Santa Eugènia, Sud) i 37 sectors que serviran com a nivell 
d’agregació espacial en el tractament de les dades d’aquest estudi.  
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Figura 2.2: Barris i sectors del municipi de Girona 

 

 

 

2.2.  ESTRUCTURA SOCIODEMOGRÀFICA 

2.2.1. Evolució de la població 

El terme municipal de Girona compta amb una població de 90.277 habitants 
segons dades del padró per l'any 2006 i una densitat de 2.216 hab/km2. La 
població ha experimentat en els darrers anys una evolució clarament positiva 
amb un increment interanual del 4% durant el període 2002-2006. 
L’arribada de persones d’origen estranger al municipi durant els darrers dos 
anys ha propiciat aquest creixement demogràfic amb un saldo migratori del 
7,1% en el darrer quinquenni. 
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La previsió del PGOU, aprovat el 2002, fixa un creixement de la població a 
Girona que arriba fins als 100.000 habitants, és a dir, unes 10.000 persones 
més. Vist el ritme de creixement dels darrers anys es preveu que aquesta xifra 
se sobrepassi en un termini més curt del previst. 

Actualment, la població de Girona representa el 53,9% de la població 
comarcal. 

 

Taula 2.1: Evolució de la població 

ÀMBIT 2002 2003 2004 2005 2006 
INCREMENT 
INTERANUAL 

Girona 77.475 81.220 83.531 86.672 90.277 4% 

Font: IDESCAT 
 
 

En termes relatius, l’evolució de la població a Girona és molt semblant a la de 
la comarca del Gironès. Ambdues es troben per sobre del creixement del 
conjunt de Catalunya.  

 
 
     Gràfic 2.1: Comparativa de l’evolució de la població (2002-2006) 
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        Font: Elaboració pròpia mitjançant dades de l’IDESCAT 
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2.2.2. Distribució de la població 

A la taula i gràfic següents s’observa quina és la distribució de la població a 
Girona. L’àrea amb més concentració d’habitants és el barri de l’Eixample, 
tant el sector nord com el sector sud. que concentra un 42,8% de la població. 
En el gràfic es poden observar els altres àmbits amb un alt percentatge de 
població, la major part d’ells contigus a aquest barri central. El sector de Santa 
Eugènia és un dels punts a tenir en compte per la seva concentració de 
població i continuïtat amb el terme municipal de Salt. 

Contràriament, els sectors amb menys població són les àrees industrials com el 
Domeny nord i sud, Sant Ponç i Mas Xirgu; i les àrees residencials de baixa 
densitat i/o masies agrícoles com per exemple el sector de Sant Daniel.  

 
 

Taula 2.2: Distribució de la població per barris 2006 
BARRI POBLACIÓ PERCENTATGE 

CENTRE 8.807 9,76 

EIXAMPLE 38.636 42,80 

EST 4.265 4,72 

MAS XIRGU 33 0,04 

MONTJUÏC 2.551 2,83 

NORD 3.585 3,97 

OEST 8.358 9,26 

SANTA EUGÈNIA 14.898 16,50 

SUD 9.144 10,13 

Font: Ajuntament de Girona 
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Figura 2.3: Percentatge de població per sectors 

 

 

 

2.3.  ESTRUCTURA ECONÒMICA 

2.3.1. Especialització econòmica 

Segons el cens de 2001, a Girona hi treballen 35.540 persones, un 95,1% del 
total de la població activa.  

El gràfic següent mostra la distribució de la població ocupada per sectors 
d’activitat. A Girona destaca el sector serveis amb un 73,6% dels 
ocupats, seguit de l’industrial amb un 16,4% dels ocupats, tot i que aquest 
darrer ha experimentat un retrocés respecte de la resta de sectors (disminució 
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3.4.  XARXA VIÀRIA PER AL VEHICLE MOTORITZAT PRIVAT 

Conèixer la xarxa viària en profunditat és fonamental a l’hora de realitzar un 
estudi d’aquestes característiques perquè qualsevol modificació que es proposi 
en algun punt d’aquesta provoca una alteració en el funcionament de la 
mobilitat que s’ha d’entendre de forma adequada. 

 

3.4.1. Xarxa viària bàsica externa 

La xarxa viària bàsica externa és la xarxa de carreteres que passa pel municipi 
i estructura les relacions de la ciutat amb la resta del territori. Es representa al 
plànol 4. 

L’entorn de Girona es beneficia d’una xarxa densa d’aquest tipus 
d’infraestructures. L’àmplia oferta evita els problemes de congestió en punts 
concrets d’aquesta xarxa però els trasllada a la xarxa interna, especialment 
per falta d’una variant oest. 

Les principals vies de comunicació que estructuren la comarca del Gironès i 
doten la ciutat de Girona d’una bona accessibilitat amb Barcelona i 
Figueres/França són: 

• Autopista AP-7: al seu pas per Girona funciona com a de ronda, en tant 
que gratuïta per als viatges entre les dues sortides que donen accés 
directe a la ciutat; Girona Sud i Girona Nord. 

• Autovia A-2 : la variant de Girona al pas de la carretera N-II (des del 
Maresme fins la Jonquera). Paral·lela a l’AP-7, més pròxima a la zona de 
les Gavarres, suporta una part del trànsit de pas. 

 

La resta de vies de penetració al nucli urbà són: 

• Antiga carretera N-IIa: el seu itinerari és paral·lel al de l’autopista AP-7. 
Parteix la ciutat en dues meitats i no es tracta d’una via ràpida. 

• Autovia C-66: Via ràpida que uneix Girona amb Banyoles i comunica el 
Gironès amb les comarques del Pirineu Oriental. 

• Carretera C-65: des del Perelló i passant per Quart, comunica amb Sant 
Feliu de Guíxols. 

• Carretera N-141: passant per Bescanó arriba fins a Anglès, on enllaça 
amb la carretera C-63. 

• Carretera GI-531: passant per Sant Gregori recorre la vall del Llémena 
per arribar fins a les Planes d’Hostoles, on enllaça també amb la carretera 
C-63. 
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• Carretera GI-533: des del Perelló, passant per Aiguaviva i Vilobí d’Onyar, 
enllaça amb l’Eix Transversal. 

 

3.4.2. Xarxa viària interna 

Aquesta xarxa ha d’estar estructurada internament i recolzada externament 
per vies que canalitzin el trànsit de pas, de manera que tan sols suporti els 
viatges que tenen origen o destinació a la ciutat. 

Actualment hi ha definida una xarxa interna de circulació, jerarquitzada a 
diferents nivells. Aquests nivells són: 

• Xarxa bàsica 

• Xarxa local 

• Xarxa veïnal 

Ve representada al plànol 5 

 

La xarxa bàsica es composa de les vies que connecten la ciutat amb 
l’entorn, les vies d’accés amb els punts d’atracció de la ciutat i aquests 
diferents punts entre si. Estan inclosos dintre d’aquesta categoria principal de 
gestió del trànsit els següents eixos: 

• Av. França, pg. Devesa, av. Josep Tarradellas, Güell, rda. Ferran Puig i 
Ctra. Barcelona 

• Emili Grahit, pl. Europa, pg. Olot. 

• Ctra. Sant Feliu, Carme, GV Jaume I, rda. Pedret, pg. Sant Joan Bosco. 

• Ctra. Sant Gregori, rbla. Xavier Cugat. 

• Santa Eugènia. 

• Pg. R. Berenguer, Marqués Caldes de Montbui 

• Av. Lluís Pericot, Reggio Emilia. 

• Ctra. Santa Coloma, Oviedo, av. Sant Narcís. 

• Av. Montilivi. 

• Salt, Camí dels Carlins i pl. Marquès de Camps. 

• Av. Josep Tarradellas i ct. Taialà. 

• Camí vell de Fornells, ptge. Creu de Palau, Albí. 
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A un segon nivell, en allò referent a la gestió del trànsit, s’identifica la xarxa 
local. Es tracta de vies exclusivament urbanes que connecten internament els 
grans quadrants de la trama urbana definits per la xarxa bàsica. Està formada 
per les vies que faciliten les connexions entre la xarxa bàsica principal. 

Es tracta, principalment, de vies amb doble sentit de circulació que connecten 
l’interior de la trama urbana amb la xarxa principal. 

 

• Camp d’Or 

• Ptge. Barrufa 

• Pedret 

• Cartellà 

• Canet d’Adri 

• Santa Eugènia. 

• Pare Coll 

• Rafael Masó 

• Caterina Albert 

• Pt. Massaguer 

• Campcardós 

• Montnegre 

• Bisbe Lorenzana 

• Creu 

• Migdia 

• Rutlla 

• Can Pau Birol 

• Indústria 

• Alacant 

• Riu Cardener 

• Riera Bugantó 

• Pic de la Dona 

• Puigsacalm 

• Pic de la Peguera 

• Vitoria-Gazteiz 

• Riera de Mus 

• Aragó 

 

 

La xarxa veïnal té una funció circulatòria interna en l’àmbit dels barris i dóna 
accés als garatges i edificis del casc urbà. Està composada per la resta de 
vies. 

En conjunt, la xarxa viària interna del nucli de Girona mesura gairebé 225 
quilòmetres i és predominantment veïnal (65%). Els 56 quilòmetres de xarxa 
bàsica representen un 25% del total. 

 

 

 

 

 

 

 

Als plànols 
6.1 i 6.2 es representa l’amplada de secció dels carrers de la xarxa viària 
interna, dividits en 5 categories. 

Taula 3.12: Longitud de la xarxa viària interna segons 
tipus 

TIPUS XARXA LONGITUD (M) % 
Xarxa bàsica principal 56.172 25,1% 

Xarxa local 22.720 10,2% 

Xarxa veïnal 144.456 64,7% 

Total 223.349 100,0% 

Font: Intra S.L 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

El present annex té com a objecte la presentació i descripció de la cartografia utilitzada 
per a  l’elaboració del present document. Per a  tal efecte s’ha  fet ús dels serveis que 
ofereix de  forma  gratuïta, en el  cas de documents d’àmbit docent,  l’Ajuntament de 
Girona, així com de vària cartografia de l’Institut Cartogràfic de Catalunya a través de la 
seva pàgina web. 

 

2. DESCRIPCIÓ DE LA CARTOGRAFIA UTILITZADA 
 

La cartografia bàsica emprada per a dur a terme les diferents tasques de replanteig de 
l’estructura, així com la definició de les seves parts, ha estat la que correspon a l’escala 
1:500  i  1:2000  de  l’Ajuntament  de  Girona  per  a  la  ciutat  i  els  seus  voltants  més 
propers. 

Els fulls de la citada cartografia emprats per a l’elaboració del projecte corresponen als 
fulls 5, 12, 13, 14  i 15 de  la sèrie Topogràfic 1:2000,  i els fulls G‐21, G‐22  i G‐23 de  la 
sèrie  Topogràfic  1:500.  Aquesta  cartografia  ha  estat  cedida  gratuïtament  per 
l’Ajuntament  de  Girona.  Per  últim,  la  cessió  feta  per  l’Ajuntament  també  incloïa 
l’ortoimatge de la ciutat de l’any 2008, en 10 fulls a 1:5000. 

Pel que  fa a  l’estudi geològic  (present a  l’annex 5)  s’ha  fet ús del Mapa Geològic de 
Catalunya  a  escala  1:25000.  Concretament  dels  fulls  Girona  334‐1‐1  (77‐25),  que 
publica l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) en col∙laboració amb l’Institut Geològic 
de Catalunya (IGC). Per a poder situar l’obra en l’entorn de Girona, també s’ha utilitzat 
el Mapa Topográfico Nacional de España, que en els fulls 334‐I representa Girona en la 
seva totalitat a escala 1:25000. 

Per últim,  també s’ha utilitzat  la cartografia gratuïta cedida des de  la pàgina web de 
l’Institut  Cartogràfic  de  Catalunya,  des  d’on  s’han  pogut  obtenir  tan  ortoimatges  i 
plànols topogràfics d’escala 1:50000. 
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE 
 
Una vegada justificada la necessitat de projectar una plataforma per a l’autobús a la 

ciutat de Girona gràcies als antecedents presentats en els annexos anteriors, és en 

aquest annex on es pretén discutir quina de les solucions alternatives que es 

presentaran s’adapta millor al projecte i a la ciutat. Aquestes alternatives seran 

valorades tant des del punt de vista quantitatiu com qualitatiu, intentant determinar 

quina és la solució òptima per l’arribada dels autobusos a l’estació d’autobusos de 

Girona tant de línies urbanes com interurbanes. 

 

En aquest annex s’inclou l’estudi d’alternatives realitzat i que tractarà els punts que 

segueixen a continuació: 

 

- Estudi del traçat  

- Estudi de les seccions tipus 

- Estudi d’alternatives d’utilització del viaducte 

 

2. PREVI 

 

Tal i com s’ha analitzat en l’annex de planejament urbanístic anterior, un cop s’hagin 

executat les obres de soterrament de la línia convencional ferroviària al seu pas per la 

ciutat de Girona, s’alliberarà l’espai que actualment és ocupat pel viaducte que 

travessa tota la ciutat pel centre. Aquest alliberament d’espai està ja contemplat en el 

Pla General d’Ordenació de Girona, aprovat el gener del 2006, on s’apunta la 

necessitat de redactar un pla de millora urbana per a tots aquests terrenys. 

 

En aquest sentit, el projecte de construcció de la “plataforma reservada per a l’autobús 

a la ciutat de Girona” pretén aportar les millores necessàries per a aquest corredor per 

a que puguin ser incloses en aquest nou pla de millora urbana, tot aprofitant el traçat 

alliberat per les vies urbanes del ferrocarril que travessen la ciutat pel ja nombrat 

viaducte. Partint de la base que el viaducte serà suprimit en un projecte anterior al que 

aquí ens ocupa, s’analitzaran els possibles traçats que la mateixa plataforma pot 

adoptar al seu pas per la ciutat, així com quina és la secció tipus ideal per a la seva 

construcció i funcionalitat. 

 

També cal afegir, tal i com s’ha justificat en l’annex d’antecedents, que la solució de 

construcció d’un tramvia no queda contemplada en aquest estudi d’alternatives, al 

descartar-se aquesta opció degut a la inviabilitat econòmica que suposa actualment. 

Cal recordar però, que totes les seccions de plataforma que es proposaran en aquest 

projecte permeten la incorporació en un futur del tramvia en la totalitat de la seva 

traça. 
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Viaducte de les línies del tren convencional al seu pas per la rotonda del Rellotge que serà suprimit en 

un futur. 

 

3. ESTUDI DEL TRAÇAT 

 

La nova plataforma per autobusos projectada a la ciutat de Girona constarà de dos 

carrils, un per cada sentit de circulació. La principal solució per a l’arribada i sortida del 

transport col·lectiu del centre de la ciutat que proposa aquest projecte és crear un 

traçat que, aprofitant l’alliberació de les vies del tren convencional en superfície, 

vertebri la ciutat de transport públic en tota la trama vertical per on transcorre el 

viaducte.  

 

És per aquest motiu, que bona part del traçat queda ja definit per l’actual traçat del 

viaducte al seu pas per Girona. Així doncs, les alternatives de traçat vindran donades 

pels dos extrems de la plataforma reservada, amb el que caldrà definir quina és la 

millor ubicació d’inici i final de l’obra a projectar. 

 

Degut als planejaments urbanístics ja aprovats i les actuals obres del traçat de la Línia 

d’Alta Velocitat, queda precisada quina és la part del traçat de viaducte que serà 

aprofitable per la plataforma reservada. Començant pel sud de la ciutat, el traçat de la 

plataforma reservada podrà comença a utilitzar el traçat de les actuals línies del tren 

convencional a l’altura de la plaça de Salt i el carrer Alacant, on estarà completament 

coberta tant la línia de tren convencional com la d’Alta Velocitat, que iniciarà el seu 

soterrament uns metres més al Sud. A partir d’allà el traçat quedarà completament 

soterrat, i l’alliberament d’espai en superfície serà complet.  Un cop passada l’estació 

de trens i autobusos, i seguint en direcció Nord, el túnel del tren convencional seguirà 

soterrat fins passar el riu Onyar, fins sortir a la superfície a l’altura del carrer de Pedret. 
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Tram de línies del tren convencional i d’Alta Velocitat que anirà  

soterrat (en vermell) 

 

Com s’aprecia en la figura anterior, el soterrament de les línies del tren convencional 

alliberaran més de 3 quilòmetres en superfície. A continuació s’intentarà analitzar les 

alternatives de traçat que millor enllacen aquesta part del traçat amb les entrades i 

sortides de la ciutat, per tal de reduir al mínim el temps que els autobusos tarden en 

accedir a la plataforma reservada. 

 

 

C/Oviedo - C/Salvador D. 

Plaça d’Europa 

Futura Estació Intermodal de Girona 

C/ Tomàs Mieres 

C/ Bonastruc de Porta 

Rotonda del Rellotge 

C/ Berenguer Carnicer – P. Canalejas 
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3.1 ENLLAÇ SUD 
 

Les alternatives de traçat que es preveuen a l’enllaç sud de la plataforma reservada 

amb el traçat de les vies del ferrocarril comentat anteriorment són dues. Ambdues 

alternatives preveuen iniciar la plataforma reservada a l’altura de la carretera C-65, 

que suposa un important nexe d’unió al ser la carretera provinent de les poblacions del 

sud del Gironès i el Baix Empordà, i que enllaça directament amb l’autopista AP-7 per 

l’accés de Girona sud. Llavors, la decisió d’entrada a la ciutat pel sud serà qüestió de 

definir-la segons si es vol realitzar per la N-IIa, a l’altura de la rotonda de Barcelona 

(Alternativa 1), o fer-la per la carretera GI-533, a l’altura de la rotonda de Santa 

Coloma (Alternativa 2), totes dues alternatives connectades directament amb la C-65. 

 

 
Alternatives de traçat de l’enllaç sud de la plataforma reservada per a l’autobús 

 

Per a valorar les dues alternatives de traçat es s’estudiaran les possibilitats real 

d’enllaç, valorant de manera objectiva ambdues propostes atenent els 

desenvolupaments previstos i aprovats per a la ciutat en els propers anys, així com 

tenint en compte els punt forts i febles de cadascuna de les alternatives. 
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Analitzant la primera alternativa de traçat (S1), que s’inicia a la rotonda de Barcelona i 

llavors segueix les vies del tren convencional fins a trobar-se amb el traçat a la 

confluència dels carrers Oviedo i Salvador Dabau, s’observa com l’enllaç a l’esmentada 

rotonda no és directe amb el traçat de les vies ferroviàries, al tenir que projectar un 

ramal d’accés des de la rotonda de Barcelona. També és destacable que en aquesta 

zona, el projecte de soterrament de les vies convencionals, encarregat per ADIF, no 

preveu que comenci a disminuir de cota fins a trobar-se a l’altura del carrer Muga, 

situat a 500 metres més al nord de l’enllaç amb la rotonda. Això dificultaria l’execució 

del carril bus per falta d’espai en aquesta part del traçat que hauria de compartir amb 

les vies. Cal afegir per últim, que la redacció del Pla de Millora Urbana del carrer 

Barcelona ja aprovat, utilitza la zona que actualment ocupen les vies per a construir un 

parc que uniria la zona industrial de Mas Xirgu amb el carrer Barcelona. (Es pot 

consultar l’apèndix 1 per a major informació) 

 

Si analitzem la segona alternativa proposada d’enllaç sud (S2), veiem com l’accés es 

realitzaria per la rotonda de Santa Coloma, que sí disposa d’enllaç directe amb la 

carretera de Santa Coloma (GI-533), per on hauria de transcorre la plataforma 

reservada, i que disposa de suficient amplada per encabir-hi els dos carrils (1 en cada 

sentit) sense necessitat de suprimir carrils per al vehicle privat. Un cop la plataforma 

reservada arriba a l’altura de la plaça de Salt, l’amplada de la carretera de Santa 

Coloma disminueix, amb el que s’haurà d’estudiar bé la disposició dels carrils exclusius 

pel pas d’autobusos si aquesta és l’alternativa projectada. L’enllaç amb el traçat de les 

vies del tren es faria a l’altura dels carrers Oviedo i Valladolid, on el Pla de Millora 

Urbana del carrer Barcelona ja no té cap tipus d’afectació i es realitzaria a la mateixa 

cota en la que actualment es troben les vies del ferrocarril. 

 

ALTERNATIVA PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

S1 

• Menor temps d’enllaç amb 

N-IIa (prinicipal via d’accés 

d’autobusos) 

•      Creació d’enllaç des de la 

rotonda de Barcelona 

•      Falta d’espai al tenir línies tren 

convencional no cobertes 

•      Pla de Millora Urbana del 

carrer Barcelona contempla 

zona verda en la unió amb 

polígon Mas Xirgu 

S2 

• Enllaç directe amb carretera 

de Santa Coloma 

• Amplada suficient per no 

penalitzar el vehicle privat 

• Cap afectació del Pla de 

Millora Urbana del carrer 

Barcelona 

•  Amplada carretera Santa 

Coloma a l’altura de la rotonda 

de Salt 
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Un cop analitzats els punts forts i febles de cadascuna de les dues alternatives s’ha 

arribat a la conclusió de que la millor de les dues opcions proposades és l’alternativa 2, 

pel que l’enllaç sud a la plataforma reservada es realitzarà per la rotonda de Santa 

Coloma, seguint després per la mateixa carretera de Santa Coloma fins a enllaçar amb 

el traçat per les vies del ferrocarril. 

 

3.2 ENLLAÇ NORD 
 

Pel que fa a l’enllaç nord a la plataforma reservada, que acaba al carrer Berenguer 

Carnicer a la confluència amb el passeig Canalejas, també s’han previst dues 

alternatives d’enllaç per a facilitar l’arribada i sortida d’autobusos interurbans i urbans 

al centre de la ciutat de Girona. La zona en qüestió es troba en un punt neuràlgic del 

centre la ciutat. Aquest fet que ha de permetre que es penalitzi al mínim possible el 

vehicle privat per entorpir al mínim el trànsit per l’accés nord de la carretera N-IIa a la 

ciutat, que llavors es converteix en el passeig de la Devesa i es troba amb la rotonda 

del Pont de Pedret. En aquest sentit s’han proposat dues alternatives. La primera 

alternativa passa per enllaçar la plataforma reservada amb l’esmentada rotonda del 

Pont de Pedret, per on accedirien els busos. La segona alternativa pretén travessar el 

riu Onyar per l’actual pont per on transcorren les vies del tren convencional, que un 

cop soterrades també quedarà alliberat per a possibles usos. Un cop travessat l’Onyar, 

la plataforma reservada s’uniria amb la carretera de Palamós, que passant pel barri de 

Pedret i Pont Major connecta amb les poblacions del Baix Empordà com la seva capital, 

La Bisbal d’Empordà. 

Alternatives de traçat de l’enllaç nord de la plataforma reservada per a l’autobús 
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Si s’analitza la primer alternativa de traçat proposada (N1), es pot observar que es 

preveu un enllaç de 120 metres, els que separen el carrer Berenguer Carnicer de la 

rotonda del Pont de Pedret. Aquesta primera alternativa permet l’arribada i sortida 

d’autobusos urbans i interurbans per les dues principals vies de vertebració de la ciutat 

pel transport terrestre, la carretera N-IIa i la carretera C-255. A més, les obres 

d’adequació de l’enllaç no presenten cap tipus de complicació, al trobar-se en una 

zona de carrers i aparcaments, els quals caldria reubicar en una zona propera. 

 

Pel que fa a la segona alternativa proposada d’enllaç nord (N2), es preveu que s’utilitzi 

el pont que actualment utilitzen les vies del tren convencional per enllaçar la 

plataforma reservada amb la carretera de Palamós (C-255). Aquest enllaç privaria d’un 

accés directe a tots aquells busos que accedeixen per la carretera N-IIa. A més, el cost 

d’execució de les obres seria molt superior, a l’haver d’adaptar tota l’estructura actual 

del pont al pas del carril bus, que s’hauria de situar a una cota molt inferior a la que 

actualment es troba el pas dels trens. Per últim, és necessari comentar que 

l’Ajuntament de Girona ja ha arribat a un acord per a mantenir el pont sobre el riu 

Onyar, on preveu crear un mirador del Barri Vell de la ciutat, donada la seva 

estratègica col·locació sobre el riu. 

 

 
Pont utilitzat pel tren convencional sobre el riu Onyar que es mantindrà un cop fet el soterrament de les 

vies al seu pas per la ciutat de Girona 
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ALTERNATIVA PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

N1 

• Enllaç accessible per 

autobusos provinents de N-

IIa i C-255 

• Fàcil adaptació a la trama 

urbana 

• Baix cost d’execució 

•      Supressió de l’aparcament en 

superfície existent 

 

N2 

• Manteniment de part de 

l’aparcament en superfície 

•  Enllaç no directe des de la N-IIa 

•      Adaptació de l’estructura del 

pont sobre l’Onyar 

•      Aprovació d’un mirador sobre 

el pont 

•      Elevat cost d’execució 

 

Com es pot comprovar en la taula de punts forts i febles anterior, l’alternativa 1 

d’enllaç nord és la que presenta un major nombre d’avantatges, a part de ser l’única 

possible executable, pel que serà la que finalment s’adoptarà com a solució vàlida. 

 

3.3 TRAÇAT DEFINITIU 
 

Amb aquest anàlisi anterior, ara ja es pot definir el traçat definitiu de la “plataforma 

reservada per l’autobús a la ciutat de Girona”, unint tant l’enllaç sud escollit, com el 

tram utilitzat de les vies del tren convencional, com finalment l’enllaç nord més 

favorable. A continuació es detalla el traçat definitiu escollit: 

 

Inici de l’obra PK 0+000: Rotonda de Santa Coloma 

 

L’obra s’inicia a la carretera de Santa Coloma al seu enllaç amb la rotonda de Santa 

Coloma i transcorre per aquesta via de doble sentit que travessa el polígon de Mas 

Xirgu. 

 

PK 0+720: Plaça de Salt 

 

Es tracta de la primera rotonda que s’haurà d’adequar amb la projecció de la 

plataforma reservada per a l’autobús, que passat aquest punt seguirà per la carretera 

de Santa Coloma endinsant-se en la ciutat pel que posteriorment serà el carrer Oviedo. 

 

PK 1+340: C/Oviedo – C/Salvador Dabau 

 
A l’altura del carrer Salvador Dabau, la plataforma reservada seguirà per les actuals 

vies del tren convencional, que en aquest punt es troben a la mateixa cota que el 

carrer Oviedo. 
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PK 2+080: Plaça d’Europa 

 

Aquest és la segona rotonda en la que s’haurà d’actuar per tal de resoldre el trànsit per 

la plataforma reservada i el vehicle privat, al tractar-se d’un important node de 

connexió de la ciutat. 

 

PK 2+400: Futura Estació Intermodal de Girona 

 

Actualment, aquest projecte encara es troba en fase embrionària malgrat que el túnel 

de la Línia d’Alta Velocitat ja està perforat, però es té clar que s’ubicarà en l’espai 

alliberat per l’actual estació de trens de Renfe, a la zona del Parc Central. 

 

PK 3+400: Rotonda del Rellotge 

 

La plataforma reservada arribarà pel carrer Bonastruc de Porta a aquesta rotonda, 

amb el que també s’hauran de solucionar els problemes de capacitat que es 

produeixen a diari en aquesta rotonda amb les arribades de vehicles tant pel carrer 

Güell, l’avinguda Ramon Folch i el passeig de la Devesa. 

 

PK 3+500: Estació de la Copa 

 

A l’altura del carrer Berenguer Carnicer es construirà una estació per a autobusos, tant 

de línies urbanes com interurbanes, fent d’aquesta una estació que serveixi com a 

node d’interconnexió entre les diferents línies i que gràcies a la seva privilegiada 

ubicació augmenti considerablement la utilització del transport públic col·lectiu a la 

ciutat. 

 

Final de l’obra PK 3+700: Rotonda del Pont de Pedret 

 

Un cop superada l’estació de la Copa, la plataforma reservada es trobarà amb el 

passeig Canalejas, des d’on els dos carrils enllaçaran amb la rotonda del Pont de 

Pedret, lloc on es situa el final de l’obra projectada. 

 

A la figura que segueix a continuació es poden visualitzar tots aquests elements que 

aquí han estat comentats detalladament de manera gràfica. 
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Traçat definitiu de la plataforma reservada per a l’autobús amb  
     els enllaços sud i nord marcats en blau 

 

 

 

 

 

 

 

  

C/Oviedo - C/Salvador D. (PK 1+340) 

Futura Estació Intermodal de Girona (PK 2+400) 

Rotonda del Rellotge (PK 3+400) 

Rotonda del Pont de Pedret (PK 3+700) 

Rotonda de Santa Coloma (PK 0+000) 

Plaça de Salt (PK 0+720) 

Plaça d’Europa (PK 2+080) 

Estació de la Copa (PK 3+500) 
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4. ESTUDI DE LES SECCIONS TIPUS 

 

El present projecte contempla l’anàlisi de tres alternatives de seccions transversals 

tipus, sempre tenint en compte que en alguns trams del projecte s’ha hagut de reduir 

la secció tipus per a poder encabir-la en l’espai disponible. Aquestes alternatives de 

secció es poden agrupar en dos tipus, les que pretenen situar els carrils bus per 

l’interior de la calçada, deixant els carrils per al vehicle privat a l’exterior, i les 

alternatives que col·loquen el carril bus a l’exterior de la calçada i preveuen situar els 

carrils per al vehicle privat a l’interior.  

 

D’aquesta manera es presentaran les tres alternatives de seccions transversals tipus 

que es mostren a continuació: 

 

- Alternativa 1: Carril bus per l’interior de la calçada amb dos separadors. 

- Alternativa 2: Carril bus per l’interior de la calçada amb un separador central. 

- Alternativa 3: Carril bus per l’exterior de la calçada amb un separador central. 

 

A partir de l’enumeració de les alternatives anteriors, es pretén analitzar-les una per 

una per descobrir els punts forts i febles de cadascuna d’elles. Aquestes seran 

posteriorment valorades en l’anàlisi multicriteri que es realitzarà al final d’aquest 

annex.  

 

Abans d’analitzar cada alternativa per separat, es realitzarà una partició dels 3.700 

metres de l’obra en trams segons l’amplada disponible de cada secció en la que 

s’haurà de projectar la plataforma reservada. Cal recordar que com a premisses del 

disseny són el manteniment dels carrils de circulació per al vehicle privat actuals, així 

com la incorporació d’un carril bici en tota la trama de l’obra. D’aquesta manera es pot 

enunciar que l’obra s’ha dividit en els següents trams: 

 

Tram 1: PK 0+000 – PK 0+680 (Rotonda Santa Coloma – Plaça de Salt) 

 

L’obra s’inicia al sud de la ciutat de Girona, a l’altura del polígon industrial Mas Xirgu. 

És en aquest primer tram on la secció disponible és de 37,00 metres, gràcies en bona 

part als carrils laterals que corresponen al polígon industrial i que fan d’aquesta secció 

de les més amples de la carretera de Santa Coloma.  

 

Sabent que aquesta secció ha de disposar d’un carril segregat de la via principal de 

3,00 metres, una fila d’aparcaments de 2,50 metres, una vorera de 1,50 metres per 

banda, així com d’un carril bici de 2,50 metres d’amplada i un separador d’1 metre 

d’ample, es disposa d’una secció útil disponible de 19,50 metres. En aquesta secció útil 
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s’hauran d’encabir dos carrils bus i quatre carrils per als vehicles lleugers, dos en cada 

sentit de circulació. 

 

Tram 2: PK 0+760 – PK 1+340 (Plaça de Salt – C/Oviedo-C/Salvador Dabau) 

 

El segon tram de l’obra projectada transcorre en la seva primera part per la carretera 

de Santa Coloma i posteriorment pel carrer Oviedo. És en aquesta primera part del 

tram on ens trobem amb la menor amplada de què es disposa en tota l’obra, ja que 

únicament es disposa d’una amplada de 15,60 metres. 

 

En aquest tram, s’ha decidit desviar el carril bici pel carrer de Salt i el carrer d’Alacant 

(veure annexos posteriors) per tal de que s’enllaci al carril bici projectat a la zona que 

ocupa el Pla de Millora Urbana del carrer Barcelona. D’aquesta manera, únicament es 

té la limitació de les dues voreres de 1,50 metres cadascuna. Amb això, la secció útil 

disponible és de 12,60 metres, on s’hauran d’encabir dos carrils bus i dos carrils de per 

als vehicles lleugers, un en cada sentit de circulació.  

 

Un cop s’arriba a l’altura del carrer Castelló de la Plana, la carretera de Santa Coloma 

passa a denominar-se carrer Oviedo, mantenint l’amplada de la secció de 12,60 metres 

útils. L’única variació que es produeix és en els carrils destinats al vehicle privat, que 

ambdós tenen la circulació en sentit nord.  

 

Tram 3: PK 1+340 – PK 2+760 (C/Oviedo-C/Salvador Dabau – C/Santa Eugènia) 

 

El tercer tram en què es divideixen les seccions tipus de l’obra, és el primer que 

transcorre per sobre del traçat ferroviari alliberat per les vies del tren convencional un 

cop soterrades. La plataforma de pas té una amplada de 13,00 metres d’amplada.  

 

En aquest tram s’ha d’encabir únicament una vorera de 2,00 metres a un costat i 

d’1,50 metres a l’altra, així com el carril bici provinent del carrer d’Alacant, de 2,50 

metres d’amplada. Amb això, la secció útil disponible és de 7,00 metres d’amplada, en 

els quals únicament s’ha d’encabir-hi dos carrils bus, un en cada sentit de circulació, 

sense carrils per al vehicle privat que transcorre per una altra via segregada paral·lela a 

la projectada. 

 

Tram 4: PK 2+760 – PK 2+940 (C/Santa Eugènia – Ronda Ferran Puig) 

 

Un cop passada la futura Estació Intermodal de Girona, i havent creuat el carrer de 

Santa Eugènia, la plataforma transcorre pel carrer Tomàs Mieres, on també es disposa 

d’una amplada molt restrictiva per al disseny de la plataforma reservada, ja que el 

carrer té una secció de 15,00 metres d’amplada. 
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Amb això, i sabent que es necessita disposar d’una vorera de 1,50 metres a banda i 

banda de carrer, un carril per a cotxes a mateix nivell que la vorera de 3,00 metres, i el 

carril bici de 2,00 metres, tenim que l’amplada útil disponible és de 7,00 metres, en els 

quals caldrà projectar els dos carrils bus, un per a cada sentit de circulació de 3,50 

metres. 

 

Tram 5: PK 2+940 – PK 3+700 (Ronda Ferran Puig – Rotonda del Pont de Pedret) 

 

L’últim tram en què s’ha dividit el traçat, transcorre pel carrer Bonastruc de Porta, un 

cop superada la Ronda Ferran Puig. En aquest carrer es disposa d’una amplada total de 

34,00 metres d’amplada que varia segons el tram. El final del carrer Bonastruc de Porta 

connecta amb la comentada anteriorment rotonda del Rellotge i el carrer Berenguer 

Carnicer, on no es té cap tipus de restricció d’amplada per al disseny de l’estació 

d’autobusos de la Copa que s’exposarà en annexos posteriors. 

 

En el carrer Bonastruc de Porta és necessari disposar de voreres suficientment amples, 

de 4,00 metres per banda, al ser un important carrer de pas i eix comercial de la ciutat. 

A més, és necessari disposar d’una filera d’aparcaments com a mínim a cada costat de 

carrer d’amplada variable, per minimitzar els efectes sobre l’aparcament que tindrà la 

incorporació del carril bus. Finalment, també s’encabeix el carril bici de 2,00 metres 

d’amplada. 

 

 Amb tot això, l’amplada de què es disposa per encabir a la plataforma reservada i dos 

carrils de circulació, un en cada sentit, és de 14,00 metres, amb el que es pot crear una 

rambla de gran utilitat per a la mobilitat dels gironins.  

 
A continuació es descriuran les tres alternatives adaptades a les possibilitats de 

cadascun dels cinc trams en què s’han dividit les seccions tipus de l’obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Plataforma reservada per a l’autobús a la ciutat de Girona 

 

18 
 

4.1 ALTERNATIVA 1: CARRIL BUS INTERIOR AMB DOS SEPARADORS 
 

La primera alternativa proposada per a la plataforma reservada es tracta d’una secció 

composta per (de l’eix cap a l’exterior): 

 

- Carril de circulació d’autobusos de 3,50 o 3,30 metres depenent de l’amplada 

disponible. 

- Separador d’amplada variable segons tram. 

- Carril o carrils de circulació de vehicles lleugers d’amplada variable segons 

tram. 

 

A més, cal afegir a la secció tipus les pertinents fileres d’aparcament, voreres i carrils 

bici que s’hauran de projectar en cada tram. 

 

Tram 1: PK 0+000 – PK 0+680 (Rotonda Santa Coloma – Plaça de Salt) 

 

El primer tram consta d’un carril bus de 3,50 metres d’amplada, carrils per als vehicles 

lleugers de 3,00 metres d’amplada, separats a les dues parts per uns separadors de 25 

centímetres. A més, es disposa d’un carril bici de 2,50 metres d’amplada, així com dels 

carrers laterals del polígon industrial on es disposa un carril de circulació, una filera 

d’aparcament i una vorera de 1,50 metres d’amplada. 
 

 
 

Tram 2: PK 0+760 – PK 1+340 (Plaça de Salt – C/Oviedo-C/Salvador Dabau) 

 

El segon tram de la plataforma reservada transcorre per la carretera de Santa Coloma i 

el carrer d’Oviedo. La primera alternativa compta amb dos carrils bus de 3,30 metres 

d’amplada. Dels carrils destinats als vehicles lleugers, un en cada sentit, fan 3,00 
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metres d’amplada. També s’hi han afegit unes voreres de 1,50 metres a banda i banda 

de carrer. 

 
 

Tram 3: PK 1+340 – PK 2+760 (C/Oviedo-C/Salvador Dabau – C/Santa Eugènia) 

 

El tercer tram de la plataforma reservada transcorre per les actuals vies del ferrocarril. 

En aquesta primera alternativa, es proposa unir els dos carrils bus en una plataforma 

de 7,00 metres, deixant una vorera de 2 metres a un costat i d’1,50 metres a l’altre. 

Així, la reincorporació del carril bici provinent del carrer Alacant es farà amb una 

amplada de 2,50 metres. 
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Tram 4: PK 2+760 – PK 2+940 (C/Santa Eugènia – Ronda Ferran Puig) 
 

El quart tram en el que es divideixen les seccions tipus de la plataforma reservada 

consta d’una amplada de 15,00 metres. En aquesta primera alternativa es proposa 

col·locar la plataforma reservada en l’eix central, deixant una vorera de 1,50 metres 

juntament amb el carril bici, i construir un carril peatonal per a la circulació veïnal 

compartit amb una vorera d’1,5 metres d’amplada. 

 
 

Tram 5: PK 2+940 – PK 3+700 (Ronda Ferran Puig – Rotonda del Pont de Pedret) 

 

Aquesta primera alternativa proposa situar dos separadors a banda i banda de la 

plataforma per als autobusos. En un costat es projecta un separador vegetal d’amplada 

variable, mentre que a l’altra es projecta una vorera d’1,50 metres d’amplada, així com 

el carril bici de 2,00 metres. També es dota aquesta secció tipus d’unes voreres a 

banda i banda de carrer de 4,00 metres, així com d’un carril per a la circulació i una 

filera d’aparcament. 
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Com a principals avantatges de construir la plataforma per l’eix central de la traça, 
deixant dos separadors a banda i banda calen destacar: 
 

- Donat que el trànsit públic és de llarg recorregut, o al menys els girs dels 

autobusos de línia regular es realitzen en les rotondes, amb una solució 

d’aquest tipus no es creen interferències entre els autobusos i els vehicles 

privats en les incorporacions pels diferents carrers que tallen al traçat, ja que 

aquestes es realitzen només a la part de la calçada destinada al trànsit de 

vehicles lleugers. Això implica una nova solució de parades d’autobusos que 

s’avaluarà en posteriors annexos. 

 

- Les retencions que es puguin ocasionar a la carretera de Santa Coloma per als 

vehicles lleugers, no afecten, o al menys es minimitza la seva afecció, al trànsit 

del transport públic. Amb una adient coordinació semafòrica es pot aconseguir 

donar preferència al transport públic a l’entrada i sortida de les rotondes si es 

requereix. Això s’estudiarà també detalladament en l’annex de trànsit, on 

s’estudiarà la millor solució per a cada rotonda. 

 

- Es pot, de manera relativament senzilla, transformar aquesta solució a una de 

tramvia entre diverses poblacions com Vilablareix, Fornells de la Selva i Sarrià 

de Ter, si es requereix en un futur, o una plataforma mixta que podrien utilitzar 

tant els tramvies com els autobusos discrecionals. 

 
- S’augmenta la seguretat dels autobusos al disposar d’una separació entre els 

carrils per a aquest tipus de transports i els vehicles lleugers, evitant així la 

invasió dels carrils bus per part dels conductors. 

 

Els principal inconvenients d’aquesta secció tipus són:  

 

- Es genera una major ocupació en planta del carrer, degut a la projecció de dos 

separadors. 

 

- L’accessibilitat dels usuaris de les línies urbanes presenta majors dificultats si es 

compara amb la de situar el carril bus a l’exterior de la calçada. 

 

- La incorporació de dos separadors pot ocasionar importants problemes de 

circulació si es produeix alguna incidència en algun dels carrils destinats al 

trànsit per vehicles lleugers, ja que no es disposa d’escapatòries o possibles 

desviaments. Per evitar aquesta afectació, es projecten separadors 

remuntables de cautxú que pretenen solucionar aquesta possible incidència. 
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4.2 ALTERNATIVA 2: CARRIL BUS INTERIOR AMB UN SEPARADOR 
 

La segona alternativa proposada per al disseny de la plataforma reservada pretén 

incorporar al traçat els següents elements (de l’eix cap a l’exterior): 

 

- Mitjana de separació entre sentits de circulació d’amplada variable segons 

tram. 

- Carril de circulació d’autobusos de 3,50 o 3,30 metres segons amplada 

disponible. 

- Carril o carrils de circulació per a vehicles lleugers d’amplada variable segons 

tram. 

 

A més, s’hauran de tenir en compte també tots els elements que s’han d’integrar en la 

secció, ja siguin fileres d’aparcament, voreres o carrils bici.  

 

Tram 1: PK 0+000 – PK 0+680 (Rotonda Santa Coloma – Plaça de Salt) 

 

La segona alternativa proposada de secció tipus difereix de la primera en la 

incorporació d’una mitjana de separació entre els dos carrils bus de 50 centímetres. 

D’aquesta manera, en comptes de separar els carrils bus del trànsit de vehicles 

lleugers, s’aconsegueix una separació entre els dos sentits de circulació dels 

autobusos. La resta de la secció es manté igual que en l’anterior alternativa. 

 
 
Tram 2: PK 0+760 – PK 1+340 (Plaça de Salt – C/Oviedo-C/Salvador Dabau) 
 

El segon tram proposat per aquesta segona alternativa, al disposar d’una secció molt 

restrictiva, no pot diferir de l’alternativa 1 de secció tipus. D’aquesta manera, la 

circulació de vehicles i autobusos no queda segregada, i els carrils bus passen a tenir 
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una amplada de 3,30 metres. Les voreres es mantenen a banda i banda amb una 

amplada de 1,50 metres. 

 
 

Tram 3: PK 1+340 – PK 2+760 (C/Oviedo-C/Salvador Dabau – C/Santa Eugènia) 

 

En aquesta alternativa, es proposa col·locar un separador central de 40 centímetres, 

reduint l’amplada dels carrils bus a 3,30 metres. La resta d’elements s’han mantingut 

com a la primera alternativa. 
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Tram 4: PK 2+760 – PK 2+940 (C/Santa Eugènia – Ronda Ferran Puig) 
 

Seguint amb les solucions proposades als altres trams per aquesta segona alternativa, 

aquí també s’ha optat per construir un separador central de 40 centímetres, fet que 

també fa reduir l’amplada dels carrils bus a 3,30 metres degut a les restriccions 

d’amplada de què es disposa. 

 
 
Tram 5: PK 2+940 – PK 3+700 (Ronda Ferran Puig – Rotonda del Pont de Pedret) 

 

En l’últim tram del projecte, s’ha proposat col·locar una mitjana vegetal de 2,50 metres 

d’amplada, que separarà els carrils de bus i farà que la millor solució sigui incorporar el 

carril bici junt amb una vorera. D’aquesta manera, el carril per a vehicles lleugers no 

queda separat del carril bus. 
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Els principals avantatges d’aquesta alternativa són els que s’exposen a continuació: 
 

- Igual que a l’alternativa 1, les incorporacions i els girs a la dreta des dels carrers 

adjacents per part dels vehicles privats no creen interferències amb els 

autobusos, ja que aquestes es realitzen només a la part de la calçada destinada 

al trànsit de vehicles lleugers. 

 

- Amb una adient coordinació semafòrica es pot aconseguir donar preferència al 

transport públic a l’entrada i sortida de les rotondes. 

 

- Es pot, de manera relativament senzilla, transformar aquesta solució a una de 

tramvia entre ambdues poblacions, o una plataforma mixta que podrien 

utilitzar tant els tramvies com els autobusos discrecionals. En aquest cas, però, 

s’haurien de demolir les mitjanes que es projecten, amb el que el cost seria 

superior que la primera alternativa. 

 
- Disminució de l’ocupació en planta degut a la construcció d’un únic separador 

central. 

 

Els principals inconvenients d’aquesta secció són: 

 

- El principal inconvenient és el risc d’invasió del carril bus per part dels vehicles 

privats quan vulguin realitzar un avançament. Això, juntament amb l’actual 

indisciplina de l’aparcament a la ciutat pot provocar el col·lapse d’aquests 

carrils bus que no separen el trànsit del transport públic dels carrils destinats 

als vehicles lleugers. 

 

- El fet d’haver de projectar el carril bus unit a la vorera, fent que no estigui del 

tot segregat, fa que es pugui envair el mateix per part dels vianants, entorpint 

el pas dels ciclistes. 

 
- La separació que es realitza entre carrils bus disminueix la seguretat dels 

mateixos al disposar de carrils d’únicament 3,30 metres d’amplada. 
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4.3 ALTERNATIVA 3: CARRIL BUS EXTERIOR AMB UN SEPARADOR 
 

Com a tercera alternativa per al disseny de la secció transversal tipus, es proposa 

separar la plataforma reservada, fent que es situïn els dos carrils bus als exteriors de la 

calçada. Aquesta secció proposa (de l’eix cap a l’exterior): 

 

- Mitjana de separació entre sentits d’amplada variable segons tram. 

- Carril o carrils de circulació per a vehicles lleugers d’amplada variable segons 

tram. 

- Carril de circulació d’autobusos de 3,50 o 3,30 metres d’amplada segons el 

tram. 

 

A més, s’adaptarà la secció als elements que s’han d’incorporar, i que fan referència a 

fileres d’aparcament, voreres i carrils bici. 

 

Tram 1: PK 0+000 – PK 0+680 (Rotonda Santa Coloma – Plaça de Salt) 

 

La tercera alternativa de secció tipus proposa situar el carril bus a l’exterior de la 

calçada mantenint la mitjana de 50 centímetres projectada en la segona alternativa 

per aquest primer tram de l’obra. En aquest sentit, també segueixen units els carrils 

destinats al vehicle privat i els reservats per a l’autobús. 

 

 
 

Tram 2: PK 0+760 – PK 1+340 (Plaça de Salt – C/Oviedo-C/Salvador Dabau) 

 

Per al segon tram, també es proposa mantenir la mateixa distribució que a les dues 

alternatives anteriors per l’esmentada falta de disponibilitat d’amplada en aquest 

segon tram de la plataforma reservada. D’aquesta manera, l’únic canvi que s’ha 
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realitzat és traslladar els carrils bus junt amb les voreres projectades a banda i banda 

de carrer. 

 
 

Tram 3: PK 1+340 – PK 2+760 (C/Oviedo-C/Salvador Dabau – C/Santa Eugènia) 

 

En la tercera secció tipus, es redueix l’ample del carril bus a 3,30 metres, situant un 

separador central de 40 centímetres. Aquesta secció es manté de la segona alternativa 

al no tenir carrils de circulació per a vehicles lleugers en el tram sobre les vies del 

ferrocarril. 
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Tram 4: PK 2+760 – PK 2+940 (C/Santa Eugènia – Ronda Ferran Puig) 
 

De la mateixa manera que en el tram anterior, aquesta alternativa proposa construir 

un separador central de 40 centímetres, fent que els carrils bus passin a tenir una 

amplada de 3,30 metres. 

 

 
 

Tram 5: PK 2+940 – PK 3+700 (Ronda Ferran Puig – Rotonda del Pont de Pedret) 

 

En l’últim tram de l’obra, es proposa mantenir la mitjana vegetal central de 2,50 

metres, i situar els carrils bus junt amb les voreres. D’aquesta manera, els aparcaments 

en bateria passarien a la part central de la secció i es mouria el carril bici a l’exterior tal 

i com succeïa en la segona alternativa. 
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Com a principals avantatges de fer passar el carril bus per l’exterior de la plataforma 
cal destacar: 
 

- Disminució de la ocupació en planta respecte de l’alternativa 1 al disposar d’un 

únic separador central. 

 

- Facilitat d’utilització de tota la plataforma per part del trànsit privat en aquells 

mesos de l’any on no hi ha demanda de transport públic. 

 

Cal també tenir en compte els principals inconvenients que presenta aquesta solució: 

 

- El fet de no tenir una separació física entre ambdós trànsits pot afavorir la 

ocupació dels carrils bus per part del trànsit privat, sobretot en els mesos de 

major pressió del trànsit, amb la qual cosa es veuria desvirtuada la inversió 

realitzada. 

 

- Els accessos del vehicle privat a les calçades centrals es realitzarien per sobre 

de la zona de trànsit del transport públic generant problemes, tant de seguretat 

com d’interferència amb el carril bus, minimitzant la seva capacitat. 

 
- La separació que es realitza entre carrils bus disminueix la seguretat dels 

mateixos al disposar de carrils d’únicament 3,30 metres d’amplada. 
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5. ESTUDI D’UTILITZACIÓ DEL VIADUCTE 
 

Tal i com s’ha comentat en els antecedents d’aquest projecte i en els previs d’aquest 

mateix annex, el traçat del tren convencional al seu pas per Girona ho fa sobre un pas 

elevat que travessa tota la ciutat. El viaducte en qüestió va ser inaugurat a l’any 1973, 

fet que va suposar una important revolució per al creixement de la ciutat al permetre 

la connexió directe de les dues parts de la ciutat sense necessitat de travessar les vies 

del tren. 

 

Actualment, tota la zona situada a sota del viaducte està ocupada per aparcament en 

superfície, la majoria del qual no està regulat. Aquest fet serà estudiat en les diverses 

alternatives d’ús que es pretenen fer del viaducte, per així evitar que l’impacte negatiu 

sobre la ciutat sigui el mínim possible, tot valorant els punts forts i febles de cadascuna 

de les alternatives proposades. Prèviament a la descripció de les alternatives és 

necessari fer una descripció de l’actual viaducte i els principals elements que el 

formen. 

 

5.1 DESCRIPCIÓ DEL VIADUCTE 
 

La part del traçat de la plataforma reservada que utilitza les vies del tren convencional 

analitzat de sud a nord, s’inicia a l’altura del carrer Salvador Dabau i arriba fins a 

l’altura del passeig Canalejas, abans de creuar el riu Onyar. En tot cas, el viaducte 

s’inicia a l’altura del carrer Cassià Costal fins a l’altura del carrer de Pedret, un cop 

creuat el riu Onyar. D’aquesta manera, la longitud total del viaducte és de 2.190 

metres, dels quals 600 metres corresponen a l’estació de tren de Girona operada per 

Renfe. L’amplada del viaducte és molt variable al llarg del seu tram urbà tal i com 

s’exposa en la descripció que segueix, mentre que l’amplada màxima que s’assoleix es 

produeix al tram de l’estació, amb una amplada de secció de 40,00 metres, on es 

disposa de 5 vies de ferrocarril amb les seves corresponents andanes. 
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    Inici i final del viaducte del tren convencional al seu pas  
                   per la ciutat de Girona 

 

A continuació es farà una descripció detallada del viaducte per trams, segons les 

diferències que aquests presenten en quant a estructura, sosteniment i elements 

presents: 

 

 

 

 

C/ Salvador Dabau: Inici terraplè 

Estació de tren de Girona 

C/ Pedret : Final viaducte 

C/ Cassià Costal: Inici viaducte 
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Tram 1: C/ Salvador Dabau – C/ Cassià Costal (Longitud: 510 metres) 

 

El primer tram descrit transcorre sobre un terraplè de terres durant els 510 metres de 

què disposa, des del seu inici a l’altura del carrer Salvador Dabau, fins a l’altura del 

carrer Cassià Costal. Al llarg d’aquesta longitud, es disposa de tres vies de ferrocarril 

que creuen amb tres carrers que disposen d’una estructura per a la circulació de 

vehicles a nivell inferior. 

 

  
 

A 75 metres del seu inici, es produeix el primer pas a nivell pel carrer de Martí Sureda i 

Deulovol. Aquest pas té una longitud de 23,50 metres i 14,00 metres d’amplada, pels 

quals transcorren quatre carrils de circulació a un nivell inferior. A l’eix del carrer Martí 

Sureda i Deulovol es disposen 4 pilars de formigó armat. 

 

Pas inferior del carrer Martí Sureda i Deulovol 

 

C/ Salvador Dabau: Inici del viaducte 

Pas inferior del C/ Martí Sureda Deulovol 

Pas inferior del C/ Antoni Gaudí i Cornet 

Pas inferior del C/ Cassià Costal 
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Un cop passada aquesta primera estructura, el viaducte segueix per un terraplè de 

terres, on s’incorpora una quarta via ferroviària, fins al següent pas a nivell que es 

troba a 300 metres de l’inici del mateix, amb el creuament amb el carrer d’Antoni 

Gaudí i Cornet. Aquest pas té una longitud d’11,10 metres i 17,00 metres d’amplada, 

pels quals hi passen dos carrils de circulació a nivell inferior. 

Pas inferior del carrer d’Antoni Gaudí i Cornet 

 
L’última part d’aquest primer tram, dissenyat sobre un terraplè de terres, es troba amb 

la confluència amb el carrer Cassià Costal, a 510 metres de l’inici del tram, on es 

disposa el tercer pas a nivell.  

 

Terraplè de terres entre els carrers d’Antoni Gaudí i Cassià Costal 

 

Aquesta estructura té una longitud de 21,35 metres i 22,00 metres d’amplada, pels 

quals hi passen tres carrils de circulació inferior, així com quatre vies per al ferrocarril 

per la seva part superior. 
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Pas inferior del carrer Cassià Costal 

 

 

Tram 2: C/ Cassià Costal – Passeig d’Olot (Longitud: 220 metres) 

 

En aquest segon tram s’inicia el viaducte, l’estructura passa a ser tota de formigó, on 

es pot apreciar clarament la plataforma per on circulen els trens a una cota de 6,00 

metres del nivell de terra. Aquesta plataforma està sostinguda per 4 piles de formigó 

armat de secció octogonal disposades cada 25 metres. La longitud d’aquest tram de 

viaducte és de 220 metres, que és la distància que separa el carrer Cassià Costal i el 

passeig d’Olot, i de 22,00 metres d’amplada. A sota del viaducte existeix un 

aparcament en superfície lliure. 

 

A l’altura del passeig d’Olot, que disposa de quatre carrils de circulació, dos per cada 

sentit, es comença a eixamplar la plataforma ja que s’està arribant a l’estació de tren 

de la ciutat. 

 

Pas inferior del passeig d’Olot que actualment es troba en obres  

degut a l’arribada del TAV a la ciutat 



ANNEX 4: ESTUDI D’ALTERNATIVES 

35 
 

Tram 3: Estació de tren de Girona (Longitud: 600 metres) 

 

L’estació de tren de Girona també es troba enlairada respecte el nivell de terra, essent 

el viaducte a aquesta cota per on s’accedeix als trens, ja sigui en sentit sud (Barcelona) 

o nord (França). Des del passeig d’Olot, a on es comença a eixamplar la plataforma, 

que arriba a una màxima amplada de 40,00 metres, fins a la plaça Poeta Marquina, on 

es recupera l’amplada estàndard del viaducte, hi ha una distància de 600 metres. 

 

Vista aèria de l’Estació de Girona. En primer terme s’observa l’antiga estació d’autobusos, espai on 

s’està construint actualment l’estació per a la Línia d’Alta Velocitat 

 

Tram 4: Plaça Poeta Marquina – C/ Pedret (Longitud: 1.360 metres) 

 

L’últim tram del viaducte que travessa la part nord de la ciutat després de l’Estació de 

tren, té una longitud de 1.360 metres i una amplada de plataforma d’11,00 metres, 

format per únicament dues vies de ferrocarril degut a l’estret pas que hi ha als carrers 

de Tomàs Mieres i Bonastruc de Porta. Degut a aquesta amplada, tan sols es disposen 

dues piles octogonals de formigó armat pel sosteniment de la pròpia plataforma, 

situades cada 25 metres.  

 

Un cop s’arriba a la rotonda del Rellotge, aquestes restriccions d’espai deixen d’existir, 

però el viaducte segueix amb la mateixa estructura fins passat el pont sobre el riu 

Onyar, on finalitza el viaducte a l’altura del carrer de Pedret, on passa a ser un 

desmunt de la muntanya existent en aquella zona. Cal recordar que la definició 

d’aquest projecte tan sols preveu la utilització del viaducte fins al passeig Canalejas, 

just abans de que es creui el riu Onyar. 
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Imatge aèria del viaducte al seu pas pel carrer Tomàs Mieres, on es disposa  

d’una amplada mínima entre les façanes a banda i banda de carrer 

 

 
Vista del viaducte al seu pas per la rotonda del Rellotge 
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A continuació es presentaran dues alternatives d’utilització del viaducte. Aquestes 

alternatives intentaran aportar millores en tots els sentits i es valoraran posteriorment 

en l’anàlisi multicriteri que es realitzarà.  

5.2 ALTERNATIVA 1: CARRIL BUS AMB EL MANTENIMENT DE PART DEL VIADUCTE 
 

La primera alternativa que s’ha proposat és la de manteniment de part de l’estructura 

del viaducte al seu pas per la ciutat de Girona. D’aquesta manera, els autobusos 

circularien per sobre del terraplè de terres, seguint per l’estructura existent des de 

l’inici de la mateixa al carrer Cassià Costal fins a l’estació de Girona, on es disposaria 

d’una rampa per arribar a l’estació d’autobusos a nivell de terra. Les amplades de què 

disposa la plataforma al llarg del seu traçat facilitarien la incorporació de no tan sols els 

dos carrils bus, sinó d’un passeig per a vianants i l’esmentat carril bici que ha de 

travessar la ciutat de sud a nord. Un cop passada l’estació, la plataforma reservada 

seguiria a nivell de terra per la impossibilitat de projectar els carrils bus a sobre el 

viaducte degut a la poca amplada de què es disposa a sobre del mateix. 

 

Els principals avantatges que aquesta alternativa té són les següents: 

 

- Reducció dels costos d’execució material de l’obra al mantenir part de 

l’estructura existent en l’actualitat. 

 
- Manteniment de les places d’aparcament en superfície situades a sota del 

viaducte. 

 
- Manteniment de les cruïlles amb el viaducte sense necessitat de realitzar cap 

tipus de adequació. 

 
De la mateixa manera, és necessari analitzar els inconvenients o desavantatges que 

aquesta primera alternativa suposa: 

 

- Baixa accessibilitat per als ciutadans a les línies urbanes que utilitzin la 

plataforma en la part que es mantingui el viaducte. 

 
- Impossibilitat de plantejar un carril bici per sobre el viaducte donada la baixa 

accessibilitat comentada anteriorment. 

 
- Inadequació de l’arribada de busos interurbans a la futura estació intermodal 

de Girona, que preveu una estació d’autobusos soterrada. Aquest fet suposaria 

la creació d’unes rampes d’accés amb pendents massa pronunciats per a la 

circulació d’autobusos. 
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5.3 ALTERNATIVA 2: CARRIL BUS AMB LA SUPRESSIÓ DE TOT EL VIADUCTE 
 

La segona alternativa proposada pretén suprimir el viaducte en el tram en que els 

autobusos transcorren sobre la plataforma de formigó, és a dir, des del carrer Cassià 

Costal fins al passeig Canalejas. Cal recordar, que aquesta alternativa queda 

supeditada al projecte d’enderroc que s’ha de redactar i que, actualment, es troba en 

fase embrionària degut a la indefinició de l’Administració que n’ha de sufragar-ne 

l’elevat cost. 

 

En tot cas, a continuació es presenten els principals avantatges que suposaria la 

supressió de l’estructura per a la ciutat: 

 

- Alta accessibilitat al transport públic col·lectiu de línies urbanes amb la 

construcció de vàries parades al llarg de la traça. 

 
- Possibilitat de projectar un carril bici al llarg del traçat, aprofitant la continuïtat 

que donaria la plataforma reservada i la fàcil accessibilitat que tindrien els 

ciclistes. 

 
- Adequació de l’arribada a la futura Estació Intermodal de Girona al produir-se a 

nivell de terra. 

 
 

També cal destacar els possibles desavantatges que aquesta alternativa pugui generar, 

i que seran valorats posteriorment en l’anàlisi multicriteri: 

 

- Augment dels costos d’execució degut a l’enderroc de tot el viaducte. 

 
- Necessitat de solucionar la falta d’aparcament en superfície que generaria la 

supressió del viaducte. 

 
- Augment de l’afectació al trànsit de vehicles lleugers a l’incorporar noves 

cruïlles entre la plataforma reservada i els carrers de vertebració de la ciutat. 
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6. ANÀLISI MULTICRITERI 
 

La metodologia executada per elaborar l’anàlisi multicriteri és la que fonamenta el 

conegut mètode Delphi. Es defineixen una sèrie d’indicadors de tot tipus i s’assignen 

uns pesos relatius a cada un d’ells, en funció de la seva transcendència en l’anàlisi. 

Després es puntua cada alternativa en cada indicador, amb la qual cosa la suma de les 

puntuacions ponderades pels pesos suposa un resultat global final que permet 

comparar les alternatives. 

 

En el mètode Delphi, la labor de definir els indicadors i els pesos és feta per un grup 

d’experts seleccionat prèviament. En aquest anàlisi multicriteri, l’elecció d’indicadors i 

paràmetres es fa en funció dels objectius i prioritats del projecte en qüestió, intentant 

raonar i justificar la definició i assignació efectuades de la forma més objectiva 

possible. 

 

Un altre aspecte crític, és l’elecció del pes específic de cada indicador. En l’anàlisi 

multicriteri elaborat, s’ha pretès equilibrar la relació entre els criteris econòmics, els de 

funcionalitat, i els socials. 

6.1 DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES 
 

En apartats anteriors s’han detallat tant les alternatives de traçat, de secció tipus, com 

d’utilització de l’estructura del viaducte. Ena quest apartat es pretén fer un resum de 

les alternatives que es valoraran en aquest anàlisi multicriteri. 

 

Com s’ha comentat anteriorment, al tractar-se d’un traçat gairebé definit per les 

actuals vies del tren convencional, s’ha descartat considerar les alternatives de traçat 

en aquest anàlisi multicriteri. D’aquesta manera, tan sols es plantejaran les tres 

alternatives de secció transversal tipus i les dues alternatives d’utilització del viaducte 

que es detallen a continuació per a l’anàlisi multicriteri en qüestió: 

 

- Alternatives de secció tipus (A): 

 

 Alternativa A1: Carril bus interior amb dos separadors. 

 Alternativa A2: Carril bus interior amb un separador. 

 Alternativa A3: Carril bus exterior amb un separador. 

 

- Alternatives d’utilització del viaducte (V): 

 

  Alternativa V1: Carril bus amb el manteniment de part del viaducte 

  Alternativa V2: Carril bus amb la supressió de tot el viaducte 
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6.2 DESCRIPCIÓ DELS INDICADORS 
 

Per a la valoració de les diferents alternatives de secció i utilització del viaducte s’han 

proposat una sèrie d’indicadors. Aquests es poden resumir en indicadors de tres tipus: 

indicadors econòmics, de funcionalitat i socials. 

 

Segons si s’estiguin analitzant les alternatives de secció (A) o d’utilització del viaducte 

(V), variaran els indicadors a dins de cada categoria, així com els pesos assignats a cada 

indicador. A continuació es mostren les taula on s’especifiquen els indicadors i els 

pesos per a la valoració de cada tipus d’alternativa.  

 

INDICADORS DE SECCIÓ (A) 

TIPUS INDICADOR PES 

Econòmic 
40% 

Cost execució 30 

Manteniment 10 

Funcionalitat 
40% 

Interferència trànsit vehicles lleugers 20 

Accessibilitat parades 10 

Implantació futura tramvia 5 

Utilització espai 5 

Social 
20% 

Impacte ambiental 10 

Impacte visual 5 

Seguretat vial 5 

Taula d’indicadors per valorar les alternatives de secció 

 

 

En els indicadors econòmics es valoren els aspectes del que val fer la plataforma 

reservada (cost d’execució), així com el que costa mantenir la infraestructura en bon 

estat (manteniment). 

 

Pel que fa als indicadors de funcionalitat, s’ha valorat quina utilització d’espai fa 

cadascuna de les tres alternatives de secció, valorant positivament la que deixa major 

espai per als vianants i ciclistes, l’accessibilitat de les parades de les línies urbanes, la 

possibilitat d’aprofitar la plataforma per a la construcció d’una futura línia de tramvia, i 

finalment la interferència de la plataforma en el trànsit de vehicles lleugers pels carrils 

habituals de circulació. 
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Per últim, s’han valorat els indicadors de tipus social, que valoren l’impacte ambiental 

de cadascuna de les seccions, així com l’impacte visual que generen. També s’ha 

valorat, amb un pes inferior, la millora que la secció ha suposat per a la seguretat de 

vianants i conductors. 
 

INDICADORS D’UTILITZACIÓ DEL VIADUCTE (V) 

TIPUS INDICADOR PES 

Econòmic 
30% 

Cost execució 20 

Manteniment 10 

Funcionalitat 
30% 

Funcionalitat general 10 

Accessibilitat parades 10 

Complexitat d’execució 5 

Duració de les obres 5 

Social 
40% 

Impacte ambiental 10 

Impacte visual 10 

Millora qualitat zona 10 

Preservació d’espais actuals 5 

Acceptació social 5 

Taula d’indicadors per valorar les alternatives d’utilització del viaducte 
 

Per a valorar les dues alternatives que s’han proposat per a la utilització del viaducte, 

s’han proposat uns indicadors diferents als de les alternatives de secció, per tal 

d’adaptar la valoració al màxim possible a la realitat, al ser aquesta estructura molt 

característica de la ciutat. 

 

D’aquesta manera, s’han valorat els mateixos indicadors econòmics, tot i que el seu 

pes és inferior (un 30% en aquest cas). D’altra banda, s’han considerat quatre 

indicadors de funcionalitat, amb el mateix pes específic que per a la primera valoració. 

En aquest tipus d’indicadors s’hi ha inclòs la funcionalitat general de l’alternativa, 

l’accessibilitat a les parades de les línies urbanes, la complexitat d’execució de l’obra, i 

la duració prevista de les mateixes. 

 

Per últim, s’ha considerat que els indicadors de tipus social són els que devien tenir un 

pes més destacat, fent que es valorin amb un 40% sobre el total. Dins aquest tipus 

d’indicadors s’hi ha inclòs l’impacte ambiental, l’impacte visual, la millora de la qualitat 
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de la zona, la preservació dels espais actuals al voltant del viaducte, així com 

l’acceptació social de l’obra. 

6.3 VALORACIÓ 
 

La valoració de les alternatives s’ha realitzat per a cada grup d’alternatives per separat 

(grup S i grup V). Això és degut a que l’anàlisi multicriteri no ha considerat els mateixos 

indicadors per valorar els dos tipus d’alternatives que es proposaven. 

 

En aquest sentit, es consideraran les puntuacions de cada indicador de 0 a 1, amb 

intervals de puntuació de 0,25, donant el valor d’1 a l’alternativa o alternatives que 

destaquin en aquest indicador. D’aquesta manera s’obtindrà un valor (sobre 100) que 

ens definirà quina alternativa és la més recomanable i, per tant, és més viables per a la 

projecció de la plataforma reservada per a l’autobús a la ciutat de Girona. 

 

TIPUS INDICADOR PES 

ALTERNATIVA A1 ALTERNATIVA A2 ALTERNATIVA A3 

Valor 
Total 

indicador 
Valor 

Total 
indicador 

Valor 
Total 

indicador 

Econòmic 
40% 

Cost execució 30 0,75 22,5 1 30 1 40 

Manteniment 10 1 10 0,75 7,5 0,5 5 

Funcionalitat 
40% 

Interferència 
trànsit vehicles 

lleugers 
20 1 20 0,75 15 0,5 5 

Accessibilitat 
parades 

10 0,75 7,5 0,75 7,5 1 10 

Implantació 
futura tramvia 

5 1 5 0,75 3,75 0,5 3,75 

Utilització espai 5 0,75 3,75 0,75 3,75 1 5 

Social 
20% 

Impacte 
ambiental 

10 1 10 1 10 0,75 0,75 

Impacte visual 5 1 5 0,75 3,75 0,5 2,5 

Seguretat vial 5 1 5 0,75 3,75 0,5 2,5 

TOTAL 88,75 TOTAL 85 TOTAL 75 

Taula de valoració de les alternatives de secció per a la plataforma reservada per a l’autobús 
 
 

Com es pot comprovar en la taula anterior, s’han obtingut puntuacions molt semblants 

per a la primera i la segona alternativa, descartant d’aquesta manera a la tercera 

alternativa. Entre les dues alternatives que proposen situar una plataforma interior a la 

calçada ha estat més valorada la primera. Aquesta alternativa és la que proposa 

dissenya la plataforma reservada per a l’autobús per l’interior de la calçada amb dos 

separadors d’amplada variable segons la disponibilitat d’espai. En l’anàlisi de 

sensibilitat posterior s’analitzaran amb més profunditat com afecta la variació del pes 

dels indicadors sobre aquestes dues alternatives de secció tipus. 
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A continuació, es realitza la mateixa taula per a les alternatives d’utilització del 

viaducte, donats els indicadors i els pesos que s’han especificat anteriorment. 

 
 

Taula de valoració de les alternatives d’utilització del viaducte per a la plataforma  
reservada per a l’autobús 

 

Com es pot apreciar en la taula anterior, la importància que s’ha donat als indicadors 

socials ha decantat la balança cap a l’execució de l’enderroc del viaducte, contemplat 

en la segona alternativa. Cal destacar, que si bé la importància dels indicadors 

econòmics podia haver estat més determinant en aquest sentit, s’ha suposat que 

l’obra d’enderroc del mateix estarà subvencionada des de l’Administració central, ja 

que és l’empresa ADIF la que actualment fa servei de l’infraestructura, amb el que la 

millora per a la ciutat amb l’arribada de l’alta velocitat, ha de contemplar la supressió 

d’aquesta infraestructura que quedarà sense utilitzar un cop s’hagin soterrat totes les 

línies ferroviàries al seu pas per la ciutat. 

 

6.4 ANÀLISI DE SENSIBILITAT 
 

En aquest apartat es pretén establir la validesa del treball exposat en els apartats  

anteriors d’aquest punt dedicat a l’anàlisi multicriteri. El terme ‘validesa’ vol reflectir, 

en aquest context, el fet que tota la feina d’avaluació i valoració realitzada fins al  

moment pot tenir errors que portin a una classificació incorrecta de les alternatives,  

degut al component subjectiu.  

TIPUS INDICADOR PES 

ALTERNATIVA V1 ALTERNATIVA V2 

Valor 
Total 

indicador 
Valor 

Total 
indicador 

Econòmic 
30% 

Cost execució 20 1 20 0,5 10 

Manteniment 10 0,75 7,5 1 10 

Funcionalitat 
30% 

Funcionalitat 
general 

10 0,75 7,5 1 10 

Accessibilitat 
parades 

10 0,5 5 1 10 

Complexitat 
d’execució 

5 1 5 0,5 2,5 

Duració de les 
obres 

5 1 5 0,75 3,75 

Social 
40% 

Impacte ambiental 10 0,5 5 1 10 

Impacte visual 10 0,5 5 1 10 

Millora qualitat 
zona 

10 0,5 5 1 10 

Preservació 
d’espais actuals 

5 1 5 0,75 3,75 

Acceptació social 5 1 5 0,75 3,75 

TOTAL 75 TOTAL 83,75 
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L’anàlisi  de  sensibilitat  es  fonamenta  en  la  idea  de  variar  lleugerament  els  pesos  

assignats  als  diversos  objectius  i  observar  el  comportament  de  les  puntuacions  

definitives obtingudes. Si en fer aquest canvi les variacions són mínimes o inexistents,  

podrem concloure que  les  suposicions  fetes,  tant en valoracions com en  l’elecció  de 

pesos, són suficientment encertades.  

 

Anàlisi de sensibilitat de les alternatives de secció tipus (A) 

 

El procediment seguit ha estat augmentar una dècima el pes de cadascun dels criteris, 

tenint així 3 noves hipòtesis per al càlcul. Aquesta dècima es resta a la resta de criteris 

de forma proporcional al que representen en el conjunt. Així, els pesos emprats han 

estat els següents:  

 

 Econòmic Funcionalitat Social 

Hipòtesi base 0,400 0,400 0,200 

Hipòtesi 1 0,500 0,350 0,150 

Hipòtesi 2 0,350 0,500 0,150 

Hipòtesi 3 0,350 0,350 0,300 

Pesos dels indicadors de secció tipus segons les hipòtesis fetes 
 

 

 Alternativa A1 Alternativa A2 Alternativa A3 

Hipòtesi base 88,750 85,000 75,000 

Hipòtesi 1 87,375 86,000 77,000 

Hipòtesi 2 88,750 83,250 74,250 

Hipòtesi 3 90,125 85,250 73,500 

Valoració de les alternatives de secció (A) segons les hipòtesis de sensibilitat 
 
Anàlisi de sensibilitat de les alternatives d’utilització del viaducte (V) 

 

El procediment seguit ha estat el mateix que l’anterior, tenint 3 hipòtesis de càlcul en 

les que es varia una dècima el pes de cadascun dels criteris, tal i com s’ha fet en 

l’anàlisi anterior. Així, els pesos emprats han estat els següents:  

 

 Econòmic Funcionalitat Social 

Hipòtesi base 0,300 0,300 0,400 

Hipòtesi 1 0,400 0,250 0,350 

Hipòtesi 2 0,250 0,400 0,350 

Hipòtesi 3 0,250 0,250 0,500 

Pesos dels indicadors d’utilització del viaducte segons les hipòtesis fetes 
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 Alternativa V1 Alternativa V2 

Hipòtesi base 75,000 83,750 

Hipòtesi 1 78,375 81,625 

Hipòtesi 2 75,000 85,750 

Hipòtesi 3 72,500 85,375 

Valoració de les alternatives d’utilització del viaducte (V) segons les hipòtesis de sensibilitat 
 
Com es pot observar en l’anàlisi de sensibilitat fet en aquest apartat, queda de manera 

molt clara i justificada que la puntuació final de les alternatives no varia excessivament 

en variar considerablement els pesos dels indicadors. Aquesta variació, feta a partir de 

4 hipòtesis, ha corroborat que les alternatives A1 i V2 són les més idònies per al 

projecte que ens ocupa. 

 

6.5 SOLUCIÓ ADOPTADA 
 

Amb tot això, l’anàlisi multicriteri ha definit quina és la infraestructura que s’haurà de 

projectar. La plataforma reservada per a l’autobús a la ciutat de Girona haurà de 

realitzar-se amb l’alternativa de secció tipus amb carrils bus interiors a les calçades 

utilitzades, amb dos separadors a banda i banda de plataforma. Així mateix, ha 

quedat definit un traçat que suprimeixi el viaducte utilitzat per les actuals vies del 

tren convencional. 



   



  

APÈNDIX 1  
PLÀNOLS D’ALTERNATIVES DE SECCIONS TIPUS I D’UTILITZACIÓ DEL VIADUCTE
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE 

 

El present document té com objectiu el descriure la geologia del corredor definit en el 

projecte de “plataforma reservada per a l’autobús a la ciutat de Girona”. A més, pretén 

localitzar possibles problemes o riscs geotècnics que el present corredor pugui 

presentar i que afectin al desenvolupament habitual dels treballs de l’obra. En aquest 

sentit, es realitzarà una valoració dels condicionants geològics i geotècnics que 

permetin estudiar la viabilitat del corredor estudiat com idoni per al projecte. 

 

2. ANTECEDENTS 
 

L’Elaboració d’aquest annex s’ha basat en la recopilació i anàlisi de la documentació 

prèvia existent sobre la zona d’estudi. 

 

La bibliografia consultada per obtenir les dades pertinents ha estat la següent: 

 

- Mapa Geològic de Catalunya a Escala 1:50.000 i 1:25.000. Fulla 334-1-1 (77-25) 

Girona. 

- “Separata extracto del estudio informativo Línea Alta Velocidad Madrid – 

Zaragoza – Barcelona – Frontera francesa. Tramo Vilobí d’Onyar – Sant Julià de 

Ramis. Provincia: Girona. Término Municipal de Girona”. Segons la Secretaría de 

Estado de Infraestructuras de la Dirección General de Ferrocarriles del 

Ministerio de Fomento, realitzat per IBERINSA (Ibérica de Estudios e Ingeniería, 

SA) el maig de 2002.  

- Nota de premsa de 29 d’octubre de 2004 de l’Oficina de Información del 

Ministerio de Fomento. 

- “Estudio de Riesgos Geotécnicos de la Infraestructura (E.R.G.I.) del trayecto 

Maçanet-Massanes – Portbou (Línea Tarragona – Barcelona – Francia)”. 

Mantenimiento de Infraestructura Renfe. Desembre de 1996. 

- “Cartografía de caracterización geotécnica del área metropolitana de la ciudad 

de Girona”. Tesi del Máster de Ingeniería Geológica de la Universidad 

Complutense de Madrid, 1998. Jordi Ferrer i López. 

 

A partir de les dades obtingudes d’aquesta consulta bibliogràfica s’ha elaborat el 

present annex, analitzant les característiques geològiques de cadascuna de les 

litologies travessades pel corredor estudiat, així com un perfil geològic de la zona on es 

preveu la construcció de la plataforma i que transcorre per la zona de l’actual traçat 

del viaducte. 
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3. EL TRAÇAT DEL TAV 

 

Aprofitant que bona part del traçat de la plataforma reservada per a l’autobús 

transcorre pel traçat on actualment es situa el viaducte que travessa les vies 

convencionals de ferrocarril, s’utilitzarà tota la informació geològica i geotècnica que 

s’ha proporcionat del projecte constructiu de la Línia d’Alta Velocitat, que seguirà la 

mateixa traça que el viaducte, però pel subsòl de la ciutat. 

 

Traçat de la línia del TAV (blau discontinu) i la línia convencional (vermell discontinu) que seran soterrats 

a la ciutat de Girona 

 

L’obra en qüestió presenta gairebé tot tipus de solucions constructives, a partir de 

pantalles, pilotatges i tuneladores de gran capacitat. Per tant, doncs, ha calgut fer un 

esforç important per tal de definir les característiques geològiques del subsòl de 

Girona, per així evitar sorpreses i facilitar el càlcul d’estructures. Si bé la ciutat de 

Girona ha estat i està habitualment sotmesa a nombroses prospeccions geotècniques 



ANNEX 5: GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

 

7 

 

per a la construcció d’habitatges, no és tan habitual que s’hi facin sondeigs a grans 

profunditats (superiors a 50 metres), ja que per a l’edificació no s’acostuma a 

sobrepassar els 20 metres. Tots aquests treballs han ajudat a definir més clarament 

quina és la geologia del subsòl de Girona, i per tant a afinar en el coneixement de 

l’estructura del subsòl i el seu comportament i relació entre sediments. Aquesta 

informació queda palesa en el mapa geològic del subsòl de Girona. 

Planta geològica del traçat del túnel del TAV i el tren convencional al seu 

pas per Girona a escala 1:50.000 

 

El mapa geològic ens serveix per interpretar les dades obtingudes a partir de sondeigs, 

geofísica, afloraments en superfície, excavacions, i estudis previs realitzats per a altres 

obres. Tot i amb això, un mapa geològic no deixa de ser una interpretació a partir de la 

interpolació de diferents dades objectives i reals, de manera que a mesura que es 



Plataforma reservada per a l’autobús a la ciutat de Girona 

 

8 

 

necessita una escala de treball de més detall, cal fer estudis i investigacions més 

acurades per definir els distints materials amb més precisió, així com els diferents 

nivells d’aigua presents. A partir del mapa geològic de la zona de la ciutat de Girona 

per on passa el tren d’alta velocitat, podem definir diferents tipus de terrenys en 

funció tant de la seva litologia com de l’edat geològica en què es situen. Si els 

descrivim de més antics a més moderns, ens trobem: 

 

• Terciari: 

 

– Eocè: Agrupa diferents litologies: 

  

 Calcàries de Girona (EC): Sèrie calcària molt fossilífera i recristal·litzada. RQD 

20% - 80%; σc=374 kg/cm2; tracció=44 kg/cm2. Problemàtica: carstificació 

amb grans cavernes, fins i tot d’uns quants metres, i presència de falles amb 

possibles circulacions importants d’aigua. Als assajos de permeabilitat, l’aigua 

es perd. Les calcàries s’han de tenir molt en compte per poder triar el mètode 

constructiu més adient del túnel. Es poden utilitzar com a nucli de terraplens, i 

en fases més avançades del projecte es determinarà la seva aptitud com a 

capa de forma i fins i tot de sotabalast.  

 

Les orientacions preferents de l’estratigrafia són de l’ordre de 285/20, i per a 

les juntes de discontinuïtats són de 40/76, 205/40, 124/4. Densitat de 2,6 

t/m3. RMR de Beniawski (1989) de classe III, roca regular. Barton (1974) roca 

de classe V. Mòduls de deformació del massís EM de 7 Gpa, segons Beniawski, 

i 30 Gpa, segons Barton. 

 

Margues de Banyoles (EM): Subhoritzontals, amb contingut variable de 

carbonat que van des d’argiles a margocalcàries. RQD variables, de mitjanes a 

bones; formació poc permeable; σc=374 kg/cm2, de baixa a mitjana; sense 

gran problemàtica geotècnica. 

 

Es poden utilitzar com a nucli de terraplens, i en fases més avançades del 

projecte es determinarà la seva aptitud com a capa de forma i fins i tot de 

sotabalast. 

 

Les orientacions preferents de l’estratigrafia són de l’ordre de 260/20, i per a 

les juntes de discontinuïtats són de 80/70, 170/88. Densitat de 2,6 t/m3. RMR 

de Beniawski (1989) de classe III-IV, roca de regular a dolenta. Barton (1974) 

roca regular i de classe V. Mòduls de deformació del massís EM de 6 Gpa, 

segons Beniawski, i 4,8 Gpa, segons Barton. 
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Gresos de Barcons (EA) i conglomerats (EG): Gresos localment 

conglomeràtics, amb poca matriu argilosa, abundant ciment calcari i restes 

fòssils. RQD 65% - 90% gresos i 0% conglomerats; gresos bastant 

impermeables i conglomerats força permeables; σc=145 kg/cm2 a 1155 

kg/cm2 (200-600) per als gresos; tracció 48 kg/cm2. 

 

Els gresos presenten 6-7 m d’alteració i la roca sana es troba 10-12 m i és de 

resistència mitjana i poc fracturada. Els conglomerats poden comportar 

problemàtica a la boca d’entrada del túnel 2 del TAV. Es poden utilitzar com a 

nucli de terraplens, i en fases més avançades del projecte es determinarà la 

seva aptitud com a capa de forma i fins i tot de sotabalast. 

 

 

– Miocè superior – pliocè: 

 

Formació Empordà (PA): Només es troba present al PK 15+500 de la Solució 

Base LAV, sota un recobriment de 10 m de col·luvial. Són nivells argilosos amb 

nòduls calcaris de paleosòls amb episodis de sorres arcòsiques i conglomerats. 

 

Els materials excavats s’han d’utilitzar exclusivament com a nucli de terraplens 

i convenientment protegits per espatllers. 

 

Formació La Selva (PS): Alternança de sorres argiloses i nivells d’argiles 

sorrenques amb llenties de graves. Presenten variabilitat i milloren de qualitat 

en fondària. Densitat de 2,10 t/m3; σc=2,5 kg/cm2 (0,5-5,0 kg/cm2); c’=1,3 

t/m2; φ’=27º; E=200 kg/cm2. Permeabilitat baixa. 

 

Apte per a terraplens excepte nivells d’alta plasticitat. Els materials excavats 

exclusivament s’han d’utilitzar com a nucli de terraplens i convenientment 

protegits per espatllers. Cal tenir en compte que es tracta de nivells que 

poden tenir un comportament expansiu amb l’augment de la humitat, la qual 

cosa fa que s’hagi de treballar amb l’angle de fregament intern residual, molt 

més baix que l’exposat, de l’ordre d’11º, bastant inferior als 27º. Els valors per 

a les argiles plàstiques són de límits líquids de l’ordre d’entre 53 a 65 i índexs 

de plasticitat de 34 a 41. Són materials que històricament ja han donat 

problemes d’estabilitat. 
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• Quaternari: Agrupa diferents litologies 

 

Col·luvials sobre el pliocè (Qc1): Es troben recobrint els materials pliocènics. 

Terrenys de composició sorrenca amb un alt percentatge de fins. Potències de 

fins a deu metres. Es recomana la seva extracció per als terraplens, ja que 

presenten baixa compactació i poca consolidació. 

 

Hi haurà un moviment de terres elevat d’aquests materials, de manera que 

caldrà que estiguin molt ben estudiats. 

 

Al·luvials - col·luvials (Qc2): Es tracta d’un sòl sorrenc argilós amb gran 

percentatge de graves i còdols. Material molt variable. 

 

Dipòsits de terrasses fluvials (QT): Constituïts per graves, còdols i sorres amb 

una matriu llim-argilosa amb llenties de sorres argiloses. Són materials de 

poca cohesió. Nivell freàtic entre 4-6 m. En el lloc més fons es troba a 8 m. 

 

Poden ser útils per a reutilització com a coronació i nucli de terraplens, i fins i 

tot, prèvia anàlisi, com a capa de forma. 

 

Dipòsits de plana d’inundació (QL): Constituïda per argiles i/o llims poc 

plàstics i de consistència tova a mitjana, amb nivells de sorres argiloses de 

transició a la terrassa subjacent. Potència d’entre 1-3 m. 

 

Es poden utilitzar com a nucli de terraplè sempre que es compactin i 

s’estabilitzin, ja que són potencialment col·lapsables. S’han d’extreure si al 

damunt es fa terraplè. 

 

Dipòsits de barra fluvial (QB): Dipositats sobre les barres de cursos 

meandriformes. Constituïts per graves i sorres poligèniques, així com 

gravetes, sorres i llims. De potència i superfície d’ocupació minsa. 

 

D’aquesta manera, queda caracteritzada la traça del túnel del TAV, així com la geologia 

de bona part de la ciutat de Girona i que inclou aquest projecte. A continuació es 

presenta el perfil longitudinal del traçat del túnel del TAV al seu pas per Girona. Així, 

quedarà caracteritzada tota el traçat de la plataforma reservada, ja que l’única part del 

traçat que actualment no ocupa la xarxa viària és la que passarà per l’actual traçat del 

viaducte. 



ANNEX 5: GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

 

11 

 

Perfil del TAV al seu pas pel subsòl de Girona 

 

En el perfil es pot observar com es creua la mateixa sèrie geològica de terrenys 

quaternaris i posteriorment els materials del terciari fins a arribar a les margues, 

gresos i calcàries de l’eocè. Per tal d’executar amb el màxim de garanties una obra 

d’aquest tipus i garantir un mínim d’impacte sobre el medi, cal tenir un coneixement 

suficient de la hidrogeologia de la zona.  
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4. CONDICIONANTS GEOLÒGICS I GEOTÈCNICS DEL CORREDOR  

 

Tal com abans s’ha anunciat, els materials que ens trobem en el corredor de la 

plataforma reservada per a l’autobús, objectiu d’aquest projecte, coincidiran amb els 

exposats en l’apartat anterior. Cal, però, fer una caracterització dels condicionants que 

això tindrà a la nostra obra, a partir d’un estudi hidrogeològic, una caracterització dels 

desmunts i terraplens a realitzar, la fonamentació de les estructures que es puguin 

haver de construir, l’excavabilitat del terreny, i el possible aprofitament dels materials 

allí presents.  

 

Captura del Mapa Geològic de Catalunya amb el traçat de la plataforma  

reservada per a l’autobús en línia discontinua vermella 

 

Les litologies presents en el traçat de la “plataforma reservada per a l’autobús a la 

ciutat de Girona” de sud a nord són concretament les següents: 

 

- Qtd: Graves heteromètriques a la base que passen, transicionalment i cap a 

sostre, a llims argilosos amb esporàdics nivells centimètrics de còdols rodats. La 

composició dels còdols és variada i s’hi destaquen els de basalts presents en el 

Ter. Aquest dipòsit es troba entre 7 i 12 metres per sobre de la cota del Ter. El 
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gruix màxim és de 8 metres. S’interpreten com a dipòsits fluvials de tipus trenat 

– meandriforme. Constitueixen la terrassa 2. S’atribueixen al Plistocè Superior.  

 

Bona part del traçat de la plataforma transcorre a través d’aquesta litologia, fet 

que afavorirà a la seva fàcil identificació en el terreny. A continuació només 

quedarà definir la geologia de les zones amb cursos fluvials presents, com són 

el riu Güell i el riu Ter. 

 

- Qt0-1: Dipòsit constituït per graves, gravetes i sorres a la base que cap a sostre 

incorpora sediment més fi. La composició litològica és variada i s’hi destaca la 

presència de còdols. En general es tracta d’un conjunt de nivells heteromètrics 

amb base erosiva i discordant respecte als dipòsits de la terrassa 1 (T_Qt1). El 

gruix és irregular i pot arribar als 3-4 metres de potència. Topogràficament se 

situa entre 1 i 2 metres per sobre del curs actual (llit d’inundació) del riu Güell. 

S’interpreten com a dipòsits fluvials de règim trenat – meandriforme. 

Juntament amb les barres fluvials actuals constitueixen la terrassa més 

moderna. Són d’edat holocena. 

 

 La plataforma es troba amb aquesta litologia quan travessa el riu Güell prop de 

 la Plaça de Salt, al polígon Mas Xirgu. 

 

- T_Qt1: Graves de litologia diversa amb matriu sorrenca a la base, que passen 

transicionalment cap a sostre a llims argilosos de color gris. La composició dels 

còdols varia segons l’àrea font. A la conca del Ter són polimíctics on s’hi destaca 

la presència de còdols de basalts, mentre que a la conca de l’Onyar dominen els 

còdols de metasediments paleozoics retraballats del substrat neogen. 

Topogràficament se situen entre 3 i 4 metres respecte al nivell actual del Ter, i 

enre 4 i 6 metres respecte el nivell actual de l’Onyar. Corresponen a la terrassa 

1 i són discordants amb la terrassa 2 (Qtd). La gruixària màxima és de 5 metres. 

S’interpreten com a sediments dipositats en un ambient torrencial de tipus 

anastomosat. S’atribueixen al Plistocè Superior – Holocè 

  

Aquest tipus de material és el que apareix en el tram final de la plataforma, 

prop de la confluència entre els rius Ter i Onyar. 

 

Hidrogeologia 

 

Els materials del terciari, a causa de la diàclasi i la carstificació, s’exploten com a 

aqüífers en les calcàries, i es veuen interceptats per la plataforma a construir. Aquests 

aqüífers aporten aigua de forma significativa a les terrasses quaternàries, tant des de 

la superfície com en fondària. 



Plataforma reservada per a l’autobús a la ciutat de Girona 

 

14 

 

 

Els aqüífers en terrasses són de gran extensió superficial i es troben en contacte 

hidràulic amb els rius Ter, Onyar i Güell. Per tant, els recursos subterranis són molt 

importants. La seva interferència, tant a les pantalles com a les fonamentacions dels 

terraplens i estructures, haurà de tenir en compte la presència d’aigua en aquests 

materials. Al mateix temps, l’encastament de les pantalles al pliocè, en cas d’haver-se 

de realitzar, creuant les terrasses 1 i 2 (T_Qt1 i Qtd), farà que s’interfereixi amb la 

dinàmica de l’aqüífer, actuant com a barrera que modificarà i alterarà la dinàmica 

general del flux, de manera que es poden donar variacions en la dinàmica 

d’aportació/recepció d’aigua entre aqüífer i riu. 

 

Així doncs, certes zones patiran una interferència en la disponibilitat de recursos dels 

pous, tant en qualitat com en quantitat i tant durant l’obra com posteriorment. Les 

afeccions a esperar són: 

 

- Disminució dels recursos disponibles aigües avall d’on s’interrompi el flux 

subterrani. 

 

- Alteració del flux, que pot produir contaminació del riu o de l’aqüífer per 

productes que actualment no els envaeixen. 

 

- Increment de pressió d’aigua al darrere del mur pantalla. 

 

Terraplens 

 

Els terraplens que s’hagin de dur a terme a l’obra serà preferible que es realitzin amb 

una geometria recomanada de 2H:1V. 

 

Desmunts 

 

Per als materials quaternaris i pliocènics es proposen talussos de 3H:2V, i es recomana 

un sembrat per evitar degradacions. No s’estimen necessàries les bermes. 

 

Excavabilitat 

 

Terrasses (Qtd, Qt0-1 i T_Qt1): Excavables sense necessitat d’explosius. Tipus sòls. 

 

Fonamentació de les estructures 

 

Per a definir la fonamentació de les estructures que es preveuen en el projecte de la 

“plataforma reservada per a l’autobús a la ciutat de Girona”, es farà servir la 
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metodologia bàsica d’estudis geotècnics, semblant a la utilitzada en edificació. Els 

treballs de camp realitzats són bàsicament els sondeigs a rotació i extracció de 

testimoni continu, penetracions dinàmiques i assaigs de laboratori de mecànica del sòl 

que s’han realitzat per al projecte de túnel del TAV al seu pas per Girona. 

 

A partir d’aquí, i segons l’estructura i litologia de suport, es dissenyarà la fonamentació 

més adient, tenint en compte que en els viaductes, per ser càrregues elevades, es 

recomana per sistema fonamentació profunda per pilotatge en terrenys quaternaris. 

En qualsevol cas, el projecte definirà més endavant la fonamentació empleada en les 

estructures projectades i les obres de fàbrica del traçat. 

 

Estudi de materials 

 

S’ha analitzat el possible aprofitament dels materials de la traça, així com la localització 

de potencials zones de préstec i abocadors de terres sobrants. 

 

- Terrasses (Qtd, Qt0-1 i T_Qt1): Es poden reaprofitar per a reblert de terraplè i, 

probablement, per a ciment i coronació. També és possible utilitzar els 

materials com a capa de forma. 

 

- Acumulacions d’origen antròpic (At): Són dipòsits heterogenis formats per 

graves, blocs, sorres i llims compactats, que formen els terraplens de les actuals 

vies del ferrocarril. Aquest material haurà de ser extret per a crear la 

plataforma, i també es podrà reutilitzar per a reblert de terraplè, ciment i 

coronació. 

 

Moviments de terres previstos 

 

Per al càlcul dels diagrames de masses i la capacitat necessària d’abocadors per al 

traçat considerat, s’ha considerat un quocient d’esponjament d’1,4, un quocient de 

compactació de 0,8 per als terraplens, i un quocient de compactació a l’abocador de 

0,95. 
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5. RECONEIXEMENT IN SITU 

 

Per a caracteritzar els materials i estructures que es veuen afectades per l’obra, s’ha 

realitzat un reconeixement in situ de la zona per determinar-ne les seves principals 

característiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Rotonda de Santa Coloma on es situa l’inici de l’obra. PK 0+000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 2. Endegament per pas superior del riu Güell que travessa la plataforma  

Reservada (Entrada). PK 0+950 
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Foto 3. Endegament per pas superior del riu Güell que travessa la plataforma  

Reservada (Sortida). PK 0+950 

 

Foto 4. Terraplè de material reblert en el que es projectarà la plataforma reservada i que actualment 

ocupen les línies ferroviàries. PK 1+658 – PK 1+843 
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6. CARACTERITZACIÓ DELS MATERIALS PRESENTS 

 

Dels estudis geològics consultats i les observacions realitzades, s’ha pogut observar 

que les capes més properes a la superfície del terreny estan formades per graves 

heteromètriques i llims argilosos amb còdols presents de manera esporàdica. 

Tanmateix, altres estudis han fet referència a argiles i sorres fines en les capes 

superficials, així com terres de reompliment en la zona ocupada per les vies del tren 

convencional i per on transcorre el projecte de la plataforma reservada. 

 

D’aquesta manera, podem definir dos nivells de materials que seran estudiats a 

continuació: 

 

- 1r nivell: Reblerts, terra vegetal i/o sòl remogut (Unitat At) 

- 2n nivell: Graves i sorres amb matriu llimosa (Unitat Qtd) 

 

 

6.1 REBLERTS, TERRA VEGETAL I/O SÒL REMOGUT 

 

En tots els punts observats al llarg del traçat de les línies ferroviàries per on transcorre 

la plataforma, es detecta una important capa superficial de terra vegetal que en 

ocasions es troba més o menys remoguda i/o barrejada amb sòls granulars de 

procedència diversa. 

 

Aquest nivell únicament es troba present en la zona compresa entre les vies del tren 

convencional. Com que el reblert no serà utilitzat en bona part del traçat degut a la 

pèrdua de cota, no s’ha considerat necessari realitzar un estudi geotècnic exhaustiu 

d’aquesta unitat. 

 

Els paràmetres estimats segons taules de valors recomanats en el CTE són: 

 

Cohesió  Nul·la 

Angle de fregament 24º 

Pes específic aparent 1,75 t/m
3
  = 1,75 kN/m

3
 

 

Aquest tipus de materials, degut a la mala compacitat que presenten, responen a unes 

característiques resistents molt baixes i/o heterogènies. 

 

Permeabilitat 

 

La permeabilitat variarà considerablement en funció del percentatge en fins, però es 

pot estimar un grau de permeabilitat entre mig i elevat, d’uns Kz =10
-4 

- 10
-3

 m/s. 
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Ripabilitat 

 

En l’àmbit de projecte i a partir dels treballs realitzats, aquest nivell no presenta cap 

tipus de dificultat des d’un punt de vista mecànic, i es podran emprar sistemes 

d’excavació de tipus convencional i de potència mitjana a baixa. 

 

Estabilitat de talussos 

 

Actualment han demostrat la seva utilitat com a sosteniment de les vies del ferrocarril, 

tot i estar mesclats amb altres materials i tenir vàries capes de balast a la part superior. 

 

Les capes de sòl vegetal acostumen a presentar continguts en matèria orgànica que 

superarien els establerts en el Pliego de Prescripciones Técnicas PG-3. Els nivells 

superficials, poden estar remoguts, alterats i/o barrejats amb certs percentatges de 

material antròpic, i això fa que siguin sòls sovint massa heterogenis per poder ser 

caracteritzats correctament.  

 

Solen ser sòls amb certa deformabilitat, baixa qualitat resistent, i generalment solen 

col·lapsar. De tota manera, no és estrany tampoc que acumulacions importants de 

reblert antròpic, malgrat la seva heterogeneïtat, puguin presentar característiques 

suficients per a poder ser catalogats com a un sòl tolerable segons el Pliego de 

Prescripciones Técnicas PG-3. 

 

 

6.2 GRAVES I SORRES AMB MATRIU LLIMOSA 

 

En tots els punts investigats es detecta un important paquet detrític de baixa cohesió, 

constituït per graves heteromètriques i percentatges variables, tot i que generalment 

poc importants, de matriu fina. La matriu fina que engloba el conjunt és essencialment 

llimosa i de color marró a marró fosc, amb cert percentatge també de sorra fina i 

argila.   

 

Les característiques essencialment detrítiques o granulars d’aquest material i les  

observacions realitzades, ens indiquen que es tracta d’un sòl amb una cohesió baixa, 

permeabilitat elevada en els trams més grollers i baixa en els més rics en fins.  

Presentaria una elasticitat pràcticament nul·la i una probabilitat elevada a poder ser 

emprat per a l’ús de terraplens, bases i subbases de ferm.  

 

Dels assaigs consultats, es pot arribar a la conclusió que les mostres preses al llarg del 

traçat tenen un índex CBR al 95% del Pròctor d’entre 5 i 10. Amb això es pot arribar a 
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la conclusió que es pot catalogar com a un sòl adequat (CBR=5-10) segons el Pliego de 

Prescripciones Técnicas PG-3. 

 

Els mòduls d’elasticitat d’aquesta capa es situen al voltant dels 70 MPa, amb el que 

podem caracteritzar l’esplanada com a E1 segons la norma 6.1-IC. 

 

Permeabilitat 

 

Com es pot observar en els paràmetres anteriors, a partir de les característiques del sòl  

estudiat es pot estimar un valor de permeabilitat establert en taules i documentació 

d’arxiu que considera que aquest tipus de sòl té permeabilitats baixes. 

 

Ripabilitat 

 

Es pot preveure que aquest conjunt sedimentari de caràcter detrític no presentarà cap 

tipus de dificultat des d’un punt de vista mecànic gràcies a la baixa cohesió i nul·la 

cimentació dels materials. Aquest fet que permetria preveure maquinària 

convencional de potència mitjana de manera general.  

 

Estabilitat de talussos 

 

Com s’esmenta en apartats anteriors, l’elevat contingut en grollers, o baix contingut en 

fins, que en ocasions s’ha detectat en aquest conjunt sedimentari, ens obliga a 

preveure una estabilitat molt baixa en aquest tipus de sòls.  

 

Per a talussos permanents o de llarg termini que afecti els materials descrits en aquest  

apartat, és indispensable preveure sistemes de contenció en tots els casos. Per al 

càlcul d’empentes de terres es poden considerar els valors de cohesió i angle de 

fregament exposats en la taula de paràmetres corresponents a aquest nivell.  
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7. CONCLUSIONS 

 

En base als reconeixements realitzats per al present projecte, es poden treure les 

següents conclusions: 

 

- Atenent a la caracterització geotècnica d’aquests tipus de materials, i als 

informes als quals s’ha pogut accedir de la construcció de la Línia d’Alta 

Velocitat al seu pas per Girona, es pot concloure que els materials presenten 

una caracterització segons l’article 330 del PG3 de sòl adequat. 

 

- Els valors obtinguts als assaigs CBR, i segons l’establert en la normativa 6.1-IC 

de seccions de ferm del Ministerio de Fomento, es pot concloure que es pot 

utilitzar aquest mateix tipus de material com a esplanada E1. 

 

- Des del punt de vista purament geomecànic, l’ampliació de desmunts es pot 

realitzar amb un talús 2H:1V. Tanmateix, l’existència de condicionants de 

caràcter ambiental (principalment per permetre la revegetació dels mateixos) 

recomana realitzar el terraplenat amb pendents del tipus 3H:2V. 
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1. CLIMATOLOGIA 
 
1.1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 
En  el  present  annex  es  contemplen  els  paràmetres  climatològics  que  influeixen  a 
l’estudi  informatiu de  la “plataforma reservada per a  l’autobús a  la ciutat de Girona”. 
L’estudi climatològic es  troba orientat a  la definició de  les principals característiques 
climàtiques  de  l’àmbit  del  projecte  per  establir,  en  base  a  les mateixes,  la  possible 
incidència  que  poden  presentar  durant  l’execució  de  les  obres  i  la  seva  posterior 
explotació. D’aquesta manera, es determinen els coeficients mitjans d’aprofitament de 
dies laborables per a la realització de les principals unitats d’obra, així com la definició 
dels  índexs  agroclimàtics  que  s’utilitzaran  com  a  partida  per  al  disseny  de  les 
plantacions a realitzar en la revegetació i acabats de la zona objecte d’estudi. 
 
1.2 DADES CLIMATOLÒGIQUES 
 
Per a  la determinació dels paràmetres climatològics susceptibles d’influir a  l’execució 
de  les obres definides en el present projecte  s’han utilitzat, principalment,  les  fonts 
d’informació del  Servei Meteorològic de Catalunya  (Meteocat). En  aquest  cas,  s’han 
analitzat  les  dades  anuals  dels  anys  2007,  2008  i  2009  de  l’estació meteorològica 
situada a Girona, a la comarca del Gironès. 
 

Comarca  Municipi  Codi 
Altura sensor vent 

(m) 
X UTM 
(m) 

Y UTM 
(m) 

Altitud 
(m) 

El Gironès  Girona  DM  10 484094 4645571  90 

Característiques principals de l’estació meteorològica de Girona 

 
Davant la informació obtinguda s’ha realitzat un anàlisi de consistència per discriminar 
dades  que  poden  resultar  anòmales  o  dades  inexistents  en  alguna  de  les  seves 
mesures  i  que  aquestes  no  desvirtuïn  les  conclusions.  A  tal  efecte,  i  a mesura  que 
s’exposin  les  variables  climàtiques  tractades  al  present  annex,  es  comentaran  els 
processos utilitzats per la selecció de les dades a considerar. 
 
Termometria 
 
Els paràmetres analitzats han estat els que s’exposen a continuació: 
 

‐ Temperatura mitjana mensual 
‐ Temperatura màxima mitjana mensual 
‐ Temperatura mínima mitjana mensual 
‐ Amplitud tèrmica mitjana mensual 
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A  continuació  s’exposaran  les dades obtingudes a  través del Servei Meteorològic de 
Catalunya  per  als  anys  2007,  2008  i  2009,  i  que  es  detallen  a  l’apèndix  1  d’aquest 
annex. A partir d’aquestes dades  s’obtindran unes mitjanes aproximades dels  valors 
per a la ciutat de Girona: 
 
Temperatura mitjana mensual 
 

2007  GEN  FEB  MAR  ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT  NOV  DES ANY

Temperatura 
mitjana (°C) 

9,0  11,0  12,2  16,3  19,1  22,0  23,8  22,7  20,2  15,6  9,4  6,5  15,6 

 
2008  GEN FEB  MAR  ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT  NOV  DES ANY

Temperatura 
mitjana (°C) 

8,8  9,3  10,2  13,4  16,9  20,8  24,1  24,3  19,8  16,2  9,7  6,7  15,1 

 
2009  GEN FEB  MAR  ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT  NOV  DES ANY

Temperatura 
mitjana (°C) 

6,7  7,8  10,9  12,9  19,4  22,9  24,5  25,8  20,6  16,8  12,1  8,2  15,8 

 
A partir dels valors extrets mensualment dels tres últims anys, podem concloure que la 
temperatura mitjana mensual de la ciutat de Girona està al voltant dels 15,5°C. 
 
Temperatures mitjanes extremes 
 

2007  GEN  FEB  MAR  ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT  NOV  DES ANY

T mitjana 
màximes (°C) 

17,1  18,5  19,4  23,0  26,2  29,3  31,1  29,5  27,5  22,6  17,7  14,2  23,0 

 
2007  GEN  FEB  MAR  ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT  NOV  DES ANY

T mitjana 
mínimes (°C) 

3,1  5,2  5,6  10,7  12,3  15,8  17,3  17,2  14,2  10,3  2,8  0,8  9,6 

 
2007  GEN  FEB  MAR  ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT  NOV  DES ANY

Amplitud 
tèrmica (°C) 

14,0  13,4  13,8  12,3  13,8  13,5  13,8  12,2  13,3  12,3  14,9  13,4  13,4 

Temperatures mitjanes màximes, mínimes i amplitud tèrmica de l’any 2007 

 
2008  GEN  FEB  MAR  ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT  NOV  DES ANY

T mitjana 
màximes (°C) 

16,0  16,1  16,8  20,4  22,8  27,6  31,2  31,3  26,7  22,3  16,0  12,5  21,7 

 
2008  GEN  FEB  MAR  ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT  NOV  DES ANY

T mitjana 
mínimes (°C) 

3,0  3,9  4,5  6,9  11,3  14,6  17,5  18,3  14,2  11,0  4,5  2,3  9,4 
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Temperatures mitjanes màximes, mínimes i amplitud tèrmica de l’any 2008 
 

2009  GEN  FEB  MAR  ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT  NOV  DES ANY

T mitjana 
màximes (°C) 

12,7  14,9  18,1  19,0  26,3  30,3  31,7  33,6  27,6  24,3  18,6  14,1  22,6 

 

2009  GEN  FEB  MAR  ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT  NOV  DES ANY

T mitjana 
mínimes (°C) 

1,7  1,9  5,0  7,4  13,0  16,5  18,3  19,3  15,0  11,0  6,9  3,3  10,0 

 

2009  GEN  FEB  MAR  ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT  NOV  DES ANY

Amplitud 
tèrmica (°C) 

11,0  13,0  13,1  11,6  13,2  13,8  13,4  14,2  12,6  13,3  11,7  10,9  12,7 

Temperatures mitjanes màximes, mínimes i amplitud tèrmica de l’any 2009 

 
Dels  valors  obtinguts  referents  a  les  temperatures mitjanes  extremes  a  la  ciutat  de 
Girona, podem concloure que  la ciutat  registra una  temperatura mitjana màxima de 
22,4°C, una temperatura mitjana mínima de 9,7°C, el que suposa una amplitud tèrmica 
mitjana de 12,7°C.  
 
Analitzant aquestes dades de termometria, s’observa que  la regió estudiada té grans 
oscil∙lacions de temperatura entre l’estiu i l’hivern. D’aquesta manera, es conclou com 
una zona amb hiverns freds i estius calorosos, típic dels climes mediterranis. En general 
es demostra un comportament homogeni de les temperatures. 
 
Pluviometria 
 
Amb  les  dades  obtingudes  del  Meteocat  s’han  realitzat  els  ajustos  estadístics 
necessaris per obtenir la precipitació total mensual a la zona de projecte. Les variables 
de  tipus  pluviomètric  corresponent  a  la  estació  meteorològica  citada  i  dins  els 
paràmetres que s’han analitzat són els següents: 
 

‐ Precipitació total mensual 
‐ Precipitació màxima en 24 hores 
‐ Dies de precipitació mensuals 

 
2007  GEN  FEB  MAR  ABR  MAI JUN JUL AGO SET OCT  NOV  DES ANY

Precipitació 
(mm) 

4,2  66,2  30,8  117,6  58,6  14,8  17,4  120,8  11,4  51,2  5,4  47,2  545,6 

 
 

2008  GEN  FEB  MAR  ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT  NOV  DES ANY

Amplitud 
tèrmica (°C) 

13,0  12,2  12,3  13,5  11,4  13,1  13,7  13,0  12,5  11,3  11,5  10,3  12,3 
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2007  GEN  FEB  MAR  ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT  NOV  DES ANY

Precipitació 
max 24h (mm) 

3,6  36,2  20,0  28,2  15,0  12,6  13,6  36,8  6,4  23,0  4,2  29,4  36,8 

 
2007  GEN  FEB  MAR  ABR  MAI JUN JUL AGO SET OCT  NOV  DES ANY

Dies de 
precipitació 

3  9  6  14  10  4  3  10  3  10  3  6  81 

Precipitacions mensuals, màximes en 24 hores i dies de precipitació de l’any 2007 
 

2008  GEN  FEB  MAR  ABR  MAI JUN JUL AGO SET OCT  NOV  DES ANY

Precipitació 
(mm) 

42,2  45,8  125,4  60,8  107,2  99,6  36,8  20,2  28,2  46,8  59,3  141,9  814,2 

 

2008  GEN  FEB MAR  ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT  NOV  DES ANY

Precipitació 
max 24h (mm) 

36,4  13,8  43,8  13,2  27,4  27,4  28,6  14,4  15,6  13,9  45,4  71,9  71,9 

 
2008  GEN  FEB  MAR  ABR  MAI JUN JUL AGO SET OCT  NOV  DES ANY

Dies de 
precipitació 

4  7  10  15  15  14  6  5  7  15  10  17  125 

Precipitacions mensuals, màximes en 24 hores i dies de precipitació de l’any 2008 

 
2009  GEN  FEB  MAR  ABR  MAI JUN JUL AGO SET OCT  NOV  DES ANY

Precipitació 
(mm) 

59,7  52,7  42,6  131,4  69,4  19,3  32,5  18,0  52,5  55,2  45,4  18,3  597,0 

 
2009  GEN  FEB MAR  ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT  NOV  DES ANY

Precipitació 
max 24h (mm) 

33,3  18,5  20,7  17,9  31,9  10,2  17,7  13,9  11,5  22,1  32,9  11,2  33,3 

 
2009  GEN  FEB  MAR  ABR  MAI JUN JUL AGO SET OCT  NOV  DES ANY

Dies de 
precipitació 

13  8  9  20  6  6  7  3  9  9  10  8  108 

Precipitacions mensuals, màximes en 24 hores i dies de precipitació de l’any 2009 

 
Observant  la  taula de pluviometria es detecta que el projecte  se  situa en una  regió 
força plujosa, on destaquen  les precipitacions de  l’any 2008 que  van arribar  fins als 
814,2 mm, un valor molt superior al que està acostumat una regió mediterrània com 
aquesta, que  té una mitjana de precipitacions anual de 740 mm. De mitjana,  també 
s’ha pogut comprovar que hi plou uns 105 dies a  l’any, fet que suposa un 28,7% dels 
dies de l’any. Aquesta dada condicionarà els càlculs posteriors d’aprofitament dels dies 
laborables per a la realització del projecte. 
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Altres paràmetres climàtics 
 
Aquests paràmetres permeten obtenir una idea qualitativa del tipus de clima utilitzant 
essencialment paràmetres relacionats amb temperatures i precipitacions. Reflecteixen 
les  característiques  principals  del  clima  d'una  determinada  zona,  donant  idea  de  la 
seva influència sobre la vegetació. 
 
En aquest apartat s’estudien altres paràmetres climàtics que no s’han estudiat dins de 
la termometria ni de la pluviometria, com són: 
 

‐ Número de dies de glaçades 
‐ Humitat relativa mitjana 
‐ Irradiació solar 
‐ Pressió atmosfèrica 

 
A continuació s’exposaran únicament els resultat més significatius que ens serviran per 
calcular els índexs pluviomètrics i les classificacions agroclimàtiques corresponents. 
 

Estació 
Número dies 

glaçades a l’any 
Humitat relativa 
mitjana anual (%) 

Irradiació solar 
mitjana anual (MJ/m²) 

Pressió atmosfèrica 
mitjana (hPa) 

Girona  25 71 15,1 1005,0

Dades característiques mitjanes anuals recollides entre els anys 2007, 2008 i 2009 

 
1.3 ÍNDEXS PLUVIOMÈTRICS  
 
Índex de concentració estacional (CEP) 
 
Aquest  valor  s'obté  realitzant  el  quocient  entre  el  total  de  la  pluviometria mitjana 
estacional i la mitjana de la resta d'estacions per a cadascun dels anys complets i s'ha 
calculat la mitjana. Aquest paràmetre ens dóna una idea de la distribució pluviomètrica 
estacional.  A  partir  d'aquest  moment,  es  consideren  els mesos  següents  agrupats 
segons les estacions: 
 

‐ Primavera: març, abril, maig 
‐ Estiu: juny, juliol, agost 
‐ Tardor: setembre, octubre, novembre 
‐ Hivern: desembre, gener, febrer 

 
Estació  Primavera  Estiu Tardor Hivern C. màx  C. mín

Girona  1,53 0,79  0,73 0,96 Primavera  Tardor

Índex de concentració estacional de Girona 
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Els  resultats  indiquen  que  el  període  de  pluges  es  concentra  especialment  a  la 
primavera, mentre que  l’època amb menys pluges  té  lloc a  la  tardor  i a  l’estiu, que 
tenen un índex de concentració estacional molt similar. 
 
Quocient pluviomètric relatiu mensual (CPRM) 
 
El  següent paràmetre es  calcula mitjançant  la  fórmula d’Angot,  i  la  seva  finalitat  és 
similar  a  la  de  l'índex  comentat  en  l'apartat  anterior.  El  que  es  persegueix  és 
determinar la distribució temporal de la pluja al llarg d'un any mig: 
 

365
 

 
On, Pi és  la pluja en el mes considerat, P és  la precipitació total anual  i ni són els dies 
del mes considerat. 
 

Girona  GEN  FEB  MAR  ABR  MAI JUN JUL AGO SET OCT  NOV  DES

CPRM  0,58  0,90  1,09  1,70  1,29  0,73  0,48  0,87  0,50  0,84  0,60  1,14 
Quocient pluviomètric relatiu mensual de Girona 

 

Aquests  valors  corroboren  el  fet  que  ja  s'havia  apuntat  en  l'apartat  anterior;  la 
concentració de pluges es dóna en els mesos de primavera, on els quocients superen la 
unitat, mentre  que  per  a  la  resta  de mesos  s’obtenen  uns  quocients  inferiors  a  la 
unitat, destacant els mesos de juliol, setembre, gener i novembre com a més secs. 
 
Quocient pluviomètric relatiu estacional (CPRE) 
 
De forma anàloga al coeficient anterior, la seva expressió ve donada per (Angot): 
 

365
 

 
On, PEi és la precipitació total estacional, P és la precipitació total anual i nEi són els dies 
de l’estació considerada. 
 

Girona  Primavera  Estiu Tardor Hivern C. màx  C. mín

CPRE  1,36  0,69  0,65  0,87  Primavera  Tardor

Quocient pluviomètric relatiu estacional de Girona 

 
Conforme amb l’exposat en els apartats anteriors, la concentració de pluges es dóna a 
la  primavera.  Tant  la  tardor  com  l’estiu  es  consoliden  com  a  estacions  amb menys 
precipitacions. 
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Índex de continentalitat pluvial mitjana 
 
El present valor indica la relació entre la precipitació en el semestre més càlid i el més 
fred. La seva avaluació es porta a terme mitjançant la fórmula de Coutagne: 
 

0,98 P  

 
On, P6C és la precipitació total en els sis mesos mes càlids, i P6F és la precipitació total 
en los sis mesos més freds. 
 
Es  consideren els mesos  càlids,  tenint en  compte de  les dades de  temperatures, els 
mesos  de:  maig,  juny,  juliol,  agost,  setembre  i  octubre.  Els  restants  mesos  es 
consideren com mesos  freds. En  funció dels valors de C es distingeixen els  següents 
règims pluviomètrics: 
 

‐ Continental: C > 1,75 
‐ Semicontinental 1,75 < C < 1,00 
‐ No continental C < 1,00 

 
Estació  Coeficient C Règim

Girona  0,79  No continental 
Índex de continentalitat pluvial mitjana de Girona 

 
 
1.4 CLASSIFICACIÓ AGROCLIMÀTICA DE PAPADAKIS 
 
Papadakis distingeix deu  grups  fonamentals de  climes. Cadascun d’aquests  grups  es 
caracteritza  per  règims  específics  de  temperatura  i  humitat  i  es  subdivideix  en  una 
sèrie  de  tipus  climàtics  més  precisos  i  detallats.  Aquests  tipus  climàtics  estan 
caracteritzats tant pel tipus possible de cultiu com per les localitats i tipus de paisatge 
en el que apareix. Es poden realitzar subdivisions posteriors en  funció de valors més 
precisos d’humitat o temperatura. 
 
Per  aquesta  classificació,  s’utilitzen  bàsicament  els  paràmetres  climàtics  basats  en 
valors extrems, els quals són més representatius per estimar les respostes i condicions 
òptimes dels diversos cultius que els utilitzats a les classificacions basades solament en 
valors mitjans. Els llindars que es fixen per caracteritzar els tipus climàtics corresponen 
a  límits  naturals  de  determinats  cultius  com  el  fred  hivernal,  calor  estival,  aridesa  i 
distribució al  llarg de  l’any, etc. Amb els paràmetres anteriors es defineixen els  tipus 
d’hivern  i  d’estiu  i  els  règims  tèrmics  i  d’humitat,  així  com  els  grups  climàtics 
fonamentals. Els tipus d’estiu depenen de les temperatures mitjanes. 
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A continuació s’adjunten les taules de classificació agroclimàtica de Papadakis: 
 

 
 

Estació 
T mitjana mínimes 

absolutes del mes més fred 
T mitjana mínimes del 

mes més fred 
T mitjana màximes 
del mes més fred 

Tipus 
d’hivern 

Girona  ‐3,2°C  1,6°C 13,1°C  Av

Tipus d’hivern de Girona segons Papadakis 
 

 
Els tipus d’estiu es classifiquen segons paràmetres com la durada lliure de gelades. La 
durada de  l’estació  lliure de gelades disponible es defineix com el període en que  la 
temperatura mitjana de les mínimes absolutes es troben per sobre dels 2 ºC. La durada 
de l’estació lliure de gelades mínimes es defineix com el període en que la temperatura 
mitjana de les mínimes absolutes es troba per sobre dels 7 ºC. 
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m: Nombre de mesos lliures de gelades mínimes (< 7ºC) 
D: Nombre de mesos lliures de gelades disponibles (< 2ºC) 
M: Nombre de mesos lliures de gelades mitjanes (< 0ºC) 
M6: Temperatura mitjana de la mitjana de les màximes del semestre més càlid (ºC) 
M4: Temperatura mitjana de la mitjana de les màximes del quadrimestre més càlid (ºC) 
M2: Temperatura mitjana de la mitjana de les màximes dels dos mesos més càlids (ºC) 
tMc: Temperatura mitjana de les màximes del mes més càlid (ºC) 
tmc: Temperatura mitjana de les mínimes del mes més càlid (ºC) 
tm2c: Temperatura mitjana de les mínimes dels dos mesos més càlids (ºC) 

 
Segons la publicació Atlas Agroclimático Nacional de España, l’estació de Girona té un 
tipus d’hivern Avena càlid (Av) i un tipus d’estiu Cafeto (c). 
 
Observant  les  equivalències  dels  règims  tèrmics  amb  els  tipus  d’hivern  i  estiu,  a 
l’estació de Girona li correspon un règim climàtic Temperat càlid (TE). 
 
Segons  la  publicació  Guira  resumida  del  clima  en  España  (1971‐2000),  l’estació  de 
Girona  té  una  precipitació  a  l’hivern major  que  a  l’estiu;  Latitud  superior  a  20°,  un 
índex  d’humitat  relativa  de  0,71,  i  una  temperatura mitjana  de  15,5°C,  per  tant  es 
tracta d’un règim d’humitat de Mediterrani sec (Me). 
 
A  partir  dels  resultats  obtinguts  es  dedueix  que  el  tipus  de  clima  és Mediterrani 
Temperat. 
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1.5 COEFICIENTS DE REDUCCIÓ PER L’EXECUCIÓ D’UNITATS D’OBRA 
 
L’execució de cada unitat d’obra està supeditada a les característiques climatològiques 
existents durant la seva posada a obra i en les hores immediatament posteriors.  
 
Es defineix com dia laborable, en quant a clima es refereix, el dia en que la precipitació 
i la temperatura de l’ambient es troben uns valors límit preestablerts.  
 
Es  considera  com  temperatura  límit  de  l’ambient  per  la manipulació  de materials 
naturals humits i formigons la de 0 ºC. 
 
Per  aquest  estudi  es  defineix  com  temperatura  límit  de  l’ambient  per  l’execució  de 
regs, tractaments superficials o per penetració  la de 10 ºC,  i per mescles bituminoses 
de les reposicions de servitud les de 5ºC. 
 
S’estableixen  dos  valors  de  precipitació  límit  diària  1mm  i  10mm  per  dia.  El  primer 
valor  limita  el  treball  de  certes  unitats  sensibles  a  una  petita  pluja  i  el  segons  dels 
valors  limita  la  resta  de  treballs.  S’entén  que,  en  general,  amb  precipitació  diària 
superior a 10mm, no pot realitzar‐se cap treball sense preocupacions especials. 
 
Per  l’estimació  del  número  de  dies  laborables  útils  en  les  diverses  activitats 
constructives,  s’estableixen  uns  coeficients  de  reducció  a  aplicar  al  número  de  dies 
laborables de cada mes. Els coeficients mitjans de reducció per condicions climàtiques 
per el mes m s’obtenen segons les següents expressions: 
 

Clase d’obra  Coeficients de reducció Cm 

Formigons hidràulics ηm ∙ λm

Explanacions  λ λ
2 η  

Producció d’àrids  λm
Regs i tractaments 
Superficials o per penetració 

τm ∙ λ’m 

Mescles bituminoses τ'm ∙ λ’m
ηm = nº de dies del mes m de temperatura mínima >0ºC/nº de dies del mes m 
λm = nº de dies del mes m amb precipitació <10mm/nº de dies del mes m 
λ’m = nº de dies del mes m amb precipitació <1mm/nº de dies del mes m 
τm = nº de dies del mes m amb temperatura a les 9am>10ºC/nº de dies del mes m 
τ'm = nº de dies del mes amb temperatura a les 9am>5ºC / nº de dies del mes m 

 
Per altre banda,  s’aplica un  coeficient de  reducció per dies  festius  (Cf). Aquest valor 
s’estableix dividint el número de dies  laborables  (es a dir, sense  tenir en compte els 
dissabtes, diumenges i festius del citat mes) entre el número total de dies del mes. 
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S’han pres les dades corresponents a l’estació de Girona, perquè es la més propera a la 
traça i té dades pluviomètriques i termomètriques. 
 

Mesos  ηm  λm λ’m τm τ'm 

Gener  0,645  0,935 0,484 0,097 0,839 

Febrer  0,759  0,966 0,552 0,138 0,828 

Març  0,903  0,935 0,774 0,290 0,806 

Abril  1,000  0,933 0,933 0,467 0,767 

Maig  1,000  0,935 1,000 0,871 0,774 

Juny  1,000  0,933 1,000 1,000 0,800 

Juliol  1,000  0,968 1,000 1,000 0,871 

Agost  1,000  0,968 1,000 1,000 0,839 

Setembre  1,000  0,933 1,000 1,000 0,800 

Octubre  1,000  0,935 0,968 0,806 0,806 

Novembre  0,933  0,933 0,733 0,533 0,833 

Desembre  0,871  0,935 0,516 0,129 0,839 
Coeficients reductors per a la zona de Girona 

 

D’aquesta  manera,  s’obtenen  els  coeficients  reductors  climatològics  (Cm)  per  a 
activitats constructives: 
 

Mesos  Formigó  Explanacions
Producció 

àrids 
Regs i 

tractaments 
Mescles 

bituminoses

Gener  0,604  0,572 0,935 0,081  0,406

Febrer  0,732  0,680 0,966 0,114  0,457

Març  0,845  0,787 0,935 0,234  0,624

Abril  0,933  0,850 0,933 0,358  0,716

Maig  0,935  0,855 0,935 0,674  0,774

Juny  0,933  0,867 0,933 0,800  0,800

Juliol  0,968  0,919 0,968 0,871  0,871

Agost  0,968  0,903 0,968 0,839  0,839

Setembre  0,933  0,867 0,933 0,800  0,800

Octubre  0,935  0,871 0,935 0,650  0,780

Novembre  0,871  0,824 0,933 0,444  0,611

Desembre  0,815  0,773 0,935 0,108  0,433
Coeficients de reducció per condicions climàtiques (Cm) per a activitats constructives 

 
A  partir  dels  Cm mensuals  de  la  taula  anterior  es  calcula  els  anuals mitjançant  la 
ponderació dels dies de cada mes respecte als 365 dies de l’any. En la següent taula es 
mostren els valors calculats a partir de les dades de l’estació de Girona. 
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  Formigó  Explanacions
Producció 
àrids 

Regs  i 
tractaments 

Mescles 
bituminoses

Girona  0.873  0.814 0.943 0.499 0.676 
Coeficients de reducció mitjans anuals per a activitats constructives 

 
Per altre banda, als Cm se’ls aplica un coeficient de reducció per dies  festius  (Cf). Els 
valors mensuals  d’aquest  coeficient  s’obtenen mitjançant  el  calendari  provincial  del 
Conveni col∙lectiu del treball per  les  industries de  la construcció  i obres públiques de 
Catalunya.  
 
Una vegada determinats aquests paràmetres (Cm i Cf), el coeficient de reducció total es 
calcula com: 

1 1  

 
On, Cf és el coeficient de reducció de dies  festius. Es defineix com el percentatge de 
dies laborables del mes. Cm és el coeficient de reducció climatològic. Es defineix com el 
percentatge de dies amb climatologia favorable al mes. 
 
Els valors obtinguts d’aquesta manera són els següents: 
 

Mesos 
Formigó  Explanacions

Producció 
àrids 

Regs i 
tractaments 

Mescles 
bituminoses

Gener  0.051  0.048 0.079 0.007  0.034

Febrer  0.058  0.054 0.077 0.009  0.036

Març  0.072  0.067 0.079 0.020  0.053

Abril  0.077  0.070 0.077 0.029  0.059

Maig  0.079  0.072 0.079 0.057  0.066

Juny  0.077  0.071 0.077 0.066  0.066

Juliol  0.082  0.078 0.082 0.074  0.074

Agost  0.082  0.077 0.082 0.071  0.071

Setembre  0.077  0.071 0.077 0.066  0.066

Octubre  0.079  0.074 0.079 0.055  0.066

Novembre  0.071  0.068 0.077 0.036  0.050

Desembre  0.069  0.065 0.079 0.009  0.037

ANUAL  0.873  0.814 0.943 0.499  0.676
Coeficients de reducció totals (CT) per a activitats constructives 

 

Per últim, s’aplica un coeficient de distribució anual (fracció que representa cada mes 
respecte a  la  totalitat de  l’any)  i s’obtenen els coeficients anuals de dies  treballables 
per cada una de les unitats d’obra que s’han exposat anteriorment. 
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Mesos 
Dies 
mes 

Dies 
Laborables 

Formigó  Explanacions 
Producció 

àrids 
Regs i 

tractaments 
Mescles 

bituminoses 

Gener  31  22  16  15  21  8  13 
Febrer  28  21  17  16  20  8  13 
Març  31  18  16  16  17  10  14 
Abril  30  22  21  20  21  12  17 
Maig  31  20  19  18  19  16  17 
Juny  30  20  19  18  19  17  17 
Juliol  31  23  22  22  22  21  21 
Agost  31  20  20  19  20  18  18 
Setembre  30  21  20  19  20  18  18 
Octubre  31  23  22  21  22  17  19 
Novembre  30  20  18  18  19  13  15 
Desembre  31  20  18  17  19  8  13 
ANUAL  365  250  228 218 240 165  195

Aprofitament de dies treballables segons la unitat d’obra en la que s’actuï 

 
Es pot observar com les baixes temperatures i la pluja afecten als coeficients mensuals, 
sobretot en els mesos d’hivern, quan es produeixen les mínimes temperatures i en els 
mesos de primavera on es produeixen  les màximes precipitacions.  També  s’observa 
com  l’activitat més afectada és  la de  regs  i  tractaments  i  la menys afectada és  la de 
producció d’àrids, pel que serà recomanable realitzar aquesta última en una època de 
l’any amb condicions meteorològiques adverses. 
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2. HIDROLOGIA 
 
2.1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 
El projecte de construcció de  la “plataforma  reservada per a  l’autobús a  la ciutat de 
Girona” es situa, en tot el seu traçat, a  l’interior de  la ciutat de Girona. Això fa que  la 
hidrologia  present  en  aquest  annex  farà  referència  a  la  que  es  coneix  de  la  ciutat 
capital del Gironès. 
 
Girona es troba en  la confluència de quatre rius. El Ter,  l’Onyar, el Güell  i el Galligans 
fan que  la ciutat visqui envoltada per aigua. Dels quatre, el més significatiu és el  riu 
Ter, que amb 208 quilòmetres des del Pirineu fins a la seva desembocadura a l’Estartit 
el  converteix  en  un  dels més  importants  del  país.  És  per  aquest motiu,  que Girona 
s’inclou  en  la  conca  hidrològica  del  Baix  Ter,  on  s’estudien  les  seves  possibles 
inundacions en  la Planificació de  l’Espai Fluvial de  les conques del Baix Ter, estudi fet 
per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 
 
Objecte del present annex es estudiar els cursos d’aigua interceptats per la traça de la 
carretera,  permetent  definir  la  ubicació  i  característiques  de  les  obres  de  drenatge 
necessàries o l’adient capacitat d’aquestes. A tal efecte s'analitza la pluviometria de la 
zona,  determinant  els  cabals màxims  per  a  cada  conca  pels  diferents  períodes  de 
retorn  considerats. Degut  a  la  situació del projecte  l’estudi hidrològic, hidràulic  i de 
drenatge es competència de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 
 
Al llarg del traçat de la plataforma reservada per a l’autobús projectada cal travessar el 
riu Güell  en  una  ocasió.  Aquest  fet  caldrà  estudiar‐lo  amb més  deteniment  per  tal 
d’avaluar possibles  riscos d’inundació a  la  zona, deguts a  la  redistribució de  la xarxa 
viària i el possible eixamplament que s’hagi de realitzar en aquest punt del traçat. 
 
2.2 METODOLOGIA I BASES DE CÀLCUL 
 
Per  a  l'estudi  hidrològic  de  les  conques  s’ha  fet  servir  el Mètode  Racional  segons 
Témez.  Seguint  els  criteris  de  l’ACA,  el  conjunt  de  passos  realitzats  han  estat  els 
següents: 
 

‐ Recopilació d’informació 
‐ Obtenció  de  la  informació  gràfica  necessària,  consistent  en  cartografia  a 

diferents escales (1:5000 i 1:1000) i fotografies aèries (ortofotomapes 1:50000) 
‐ Recopilació de dades meteorològiques 
‐ Tractament de les dades meteorològiques amb eines GIS 
‐ Visites a camp per comprovar l’estat real de la zona 
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Delimitació i caracterització de les conques 
 
Mitjançant  el  programari  abans  comentat,  s’aconsegueix  determinar  les  diferents 
conques  que  pertanyen  a  l’àmbit  del  projecte.  Encara  que  la  majoria  d’elles  no 
travessen el traçat de  la plataforma, són conques que desemboquen en altres que sí 
acaben travessant el traçat, fet pel qual s’han caracteritzat a continuació determinant‐
ne la seva àrea (es poden consultar els plànols de les conques en l’apèndix 3). 
 

Conca  Superfície 
(km2) 

Descripció

1 1,998  Riu Masrocs

2 0,813  Rec del Regal (Afluent riu Masrocs)

3 0,862  Riera d’en Muc (Afluent riu Masrocs) 

4 0,487  Riu Masrocs

5 1,507  Riu Masrocs

6 3,823  Torrent de Can Garrofa (afluent riu Güell) 

7 3,036  Rec de Can Gibert (afluent riu Güell)

8 5,069  Riu Güell

9 1,265  Sèquia Monar (afluent riu Onyar)

10 1,087  Afluent riu Onyar

11 0,521  Afluent riu Onyar

12 0,519  Riu Onyar

13 1,066  Riu Onyar

14 0,183  Riu Onyar

15 0,489  Riu Onyar

16 0,140  Afluent riu Onyar

17 0,698  Afluent riu Onyar

Taula amb les conques influents en el traçat de la plataforma a Girona 

 
A continuació es caracteritzaran de manera molt més detallada aquelles conques que 
travessen  el  traçat  de  la  plataforma.  D’aquesta  manera,  es  determinaran  els 
paràmetres geomètrics que resultaran en  la determinació del temps de concentració 
(Tc)  segons Témez. Per avaluar aquest valor, necessari per a calcular  la  intensitat de 
precipitació,  s’han  tingut en  compte els  criteris de disseny de  l’Agencia Catalana de 
l’Aigua.  Per  a  l’estudi  de  les  conques,  usos  del  sòl  i  característiques  físiques  de  la 
mateixa s’ha fet servir el programa ArcView GIS. 
 

Conca  Superfície 
(km2) 

Longitud 
(m) 

Cota mínima
(m) 

Desnivell
(m) 

Pendent Tipus conca  Grau 
urbanització 

Tc
(h) 

1  1,507  2007  78,4 11,4 0,59% Rural 1%  0,915

2  5,069  4762  78,4 36,6 0,77% Rural 1%  1,018

3  1,265  1810  69,4 60,6 3,35% Urbanitzada  60%  0,334

4  0,141  560  64 7,9 1,41% Urbanitzada  75%  0,307

5  0,698  990  70 5 0,51% Urbanitzada  75%  0,416

6  0,489  1200  67,5 0,5 0,28% Urbanitzada  75%  0,577

Taula de caracterització de les conques que travessen el traçat de la plataforma 
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2.3 PERÍODES DE RETORN 
 
Segons  les  recomanacions  de  l’Agència  Catalana  de  l’Aigua  (ACA)  publicades  a 
“Recomanacions  tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit  local  (març 2003)”, 
per la redacció del present projecte es calculen les precipitacions màximes i els cabals 
màxims pels períodes de retorn de 10, 25, 100 i 500 anys. El cabal de disseny per a les 
obres de drenatge transversals (ODT) ha de ser el de 500 anys. 
 
Càlcul de la precipitació mitjana diària 
 
Per a l’avaluació de les precipitacions de disseny s’ha emprat la Publicació de l’Agència 
Catalana de  l’Aigua “Mapa d’isomàximes de precipitació Pd”, corresponent a períodes 
de retorn de, 10, 25, 100 i 500 anys.  
 
El  volum  de  precipitació  diària  per  a  un  període  de  retorn  determinat  (Pd)  a  les 
conques i zona on s’ubica el projecte es mostra en la taula següent: 
 

 (mm)  85

Cv 0,45

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mapa d’estimació dels valors de P i Cv a la zona de Girona 

 

  T = 10 anys T = 25 anys T = 100 anys T = 500 anys 

Yt  1,549  1,945  2,586  3,433 
Xt  (mm/dia) 132  165  220  292 

Precipitació màxima diària Xt (mm/dia) per als períodes de retorn 10, 25, 100 i 500 anys a la zona de 
Girona 
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La metodologia de càlcul de la Pd (Precipitació diària mitjana) d’una determinada conca 
és la següent:  
 

1.Representació de la divisòria de la conca que s’està estudiant.  
2.Obtenció de les àrees que queden tancades entre isomàximes de precipitació. 
3.Càlcul del  valor de Pd per  a  cadascuna d’aquestes  isomàximes, ponderades 
per les àrees corresponents. 

D’aquesta manera, el càlcul de la Pd es realitza seguint la formulació següent: 
 

 

On,      Pd és la precipitació diària mitjana de la conca (mm). 
  S és la superfície de la conca (km2). 

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

Si és la superfície tancada per les isomàximes de precipitació (km2). 
 
La materialització de  la metodologia exposada anteriorment per  la determinació del 
valor de  la Pd associada a una determinada conca s’ha realitzat amb eines GIS, per al 
tractament de malla (grids) i obtenir la precipitació diària Pd com a mitjana dels valors 
de les cel∙les de la malla. 
 
A  continuació  es  resumeix  en  una  taula  els  resultats  obtinguts  pel  que  fa  a  la 
precipitació màxima diària (Pd) per a cada conca, segons : 
 

Conca  Pd(10) 
(mm) 

Pd(25) 
(mm) 

Pd(100) 
(mm) 

Pd(500) 
(mm) 

1  132 165 220 292

2  132 165 220 292

3  132 165 220 292

4  132 165 220 292

5  132 165 220 292

6  132 165 220 292
Taula de precipitacions màximes diàries per als períodes de retorn de 10, 25, 100 i 500 anys 

 
Estudi de l’escolament 
 
Els coeficients d'escolament s'han calculat a partir dels valors de  llindar d'escolament 
(P0)  donats  per  la  Instrucció  5.2‐IC  ''Drenaje  Superficial'',  de  la  Direcció General  de 



ANNEX 6: CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE 
 

21 
 

Carreteres, utilitzant  també  les recomanacions proposades per  l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA). Aquests valors han d'ésser multiplicats pel seu coeficient corrector (r), el 
qual  reflecteix  la  variació  regional  de  la  humitat  habitual  al  terra  al  començament 
d'aiguats significatius i que inclou una majoració del 100% per a evitar sobreelevacions 
del cabal de referència a causa de certes simplificacions del tractament estadístic del 
mètode  hidrometeorològic.  El  valor  d'aquest  coeficient  per  a  la  zona  de  projecte 
proposat per l’ACA té un valor de 1,3 per a tot Catalunya. 
 
A  partir  del  llindar  d'escolament  (P0)  i  de  la  precipitació màxima  diària  (Pd)  es  pot 
calcular el  coeficient d'escolament  corresponent al  sòl en qüestió  segons  la  fórmula 
proposada per Témez: 
 

1 23

11
 

 
On, C és el coeficient d’escolament. 

P0 és el llindar d’escolament. 
Pd és la precipitació màxima diària. 

 
Donat que  el  valor de C depèn de Pd,  s'obtenen  valors diferents  segons  la pluja de 
projecte considerada. Per a cada conca s'ha calculat el percentatge de l'àrea total que 
correspon a cada tipus de sòl, en funció del qual s'han obtingut els valors mitjans dels 
coeficients  d'escolament  i  s'ha  obtingut  un  coeficient  mig  per  a  tota  la  conca.  A 
continuació s’adjunta una taula resum dels resultats: 
 
Pel càlcul del  llindar d’escolament (P0) es tenen en compte els usos del sòl, que en el 
cas del projecte tenim que és un sòl del tipus C (sòl de potència petita a mitjana i amb 
drenatge  imperfecte)  en  les  zones  rurals,  i  sòl  tipus B  en  les  zones  urbanes  (sòl  de 
mitjana a gran amb drenatge bo a moderat)  (veure plànols a  l’apèndix 3). Amb això, 
obtenim els següents resultats: 
 

Conca  P0 (mm/dia) P0’ (mm/dia)

1  49,2  64 

2  49,2  64 

3  4,9 6,4

4  4,9 6,4

5  4,9 6,4

6  4,9 6,4
Taula de llindars d’escolament (P0) i llindars d’escolament corregits (P0’) 
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Conca  C (T=10)  C (T=25) C (T=100) C (T=500) 

1  0,16  0,22  0,31  0,41 
2  0,16  0,22  0,31  0,41 
3  0,86  0,89  0,93  0,96 
4  0,86  0,89  0,93  0,96 
5  0,86  0,89  0,93  0,96 
6  0,86  0,89  0,93  0,96 

Coeficients d’escolament per a cada conca i els períodes de retorn de 10, 25, 100 i 500 anys 

 
 
2.4 CÀLCULS DELS CABALS DE DISSENY 
 
Per a calcular el cabal s’ha utilitzat el mètode racional. Segons aquest mètode, el cabal 
corresponent a un període de retorn el dóna la següent fórmula: 
 

3,6  

 
On, Q és el cabal (m3/s) 

A és l’àrea de la conca vessant. (km2) 
I és la intensitat màxima mitjana de pluja durant un temps Tc. (mm/h) 
C és el coeficient d’escolament. 
K és el coeficient d’uniformitat que el CEDEX ha establert experimentalment en: 
 

1
,

, 14
 

 
On, Tc és el temps de concentració. (h) 
 
Com a conseqüència dels estudis duts a terme, es segueix que la formulació corregida 
del mètode racional és aplicable a conques el temps de concentració de  les quals no 
superi les 24 hores i sempre que la superfície de la conca afectada sigui inferior a 3.000 
Km2. 
 
La intensitat de precipitació es calcula a partir de la precipitació diària màxima mitjana 
per a cada conca  (dada obtinguda a partir de  la mitja aritmètica de  les bases GIS de 
precipitació calculades anteriorment per a cada període de retorn) i a partir del temps 
de concentració de la conca, mitjançant la següent formulació corresponent a la IDF de 
carreteres: 
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, , ,

 

 
On, It és la intensitat de precipitació corresponent a una pluja de duració t. (mm/h) 

Id és  la  intensitat mitjana màxima diària de precipitació, corresponent al període 
de retorn considerat i que val Pd/24 (essent Pd el valor mitjà diaria de precipitació). 
(mm/h) 
I1  és  la  intensitat màxima  de  precipitació  en  una  hora.  A  Catalunya,  el mapa 
d’isolínies situa el valor de I1/Id en 11. (mm/h) 

 

Conca 
Q (T=10) 
(m3/s) 

Q (T=25)
(m3/s) 

Q (T=100)
(m3/s) 

Q (T=500) 
(m3/s) 

1  4,30  7,54  14,20  24,71 
2  13,67  23,98  45,14  78,57 
3  33,59  43,83  60,83  82,90 
4  3,34  4,36  6,05  8,25 
5  19,37  25,27  35,07  47,80 
6  12,93  16,87  23,42  31,92 

Cabals de projecte per a cada conca de projecte i els períodes de retorn considerats 

 
 
3. DRENATGE TRANSVERSAL 
 
3.1 INTRODUCCIÓ I BASES DE CÀLCUL 
 
Per  a  poder  determinar  de  manera  precisa  els  drenatges  transversals  presents  al 
projecte de “plataforma reservada per a l’autobús a la ciutat de Girona”, s’ha realitzat 
una  inspecció  sobre  el  terreny  per  a  poder  determinar  quines  són  les  conques  que 
afecten a cada obra de drenatge transversal. 
 
El  disseny  de  les  obres  de  drenatge  s’ha  realitzat  seguint  les  indicacions  de  la 
Instrucción  de  Carreteras  5.2.‐IC  Drenaje  Superficial  i  els  criteris  proporcionats  per 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).  
 
S’analitzarà el comportament hidràulic de  les  lleres existents en  la situació actual  i  la 
projectada  mitjançant  el  model  matemàtic  de  règim  gradualment  variat  HEC‐RAS. 
S’acotarà  la  sobreelevació  que  pot  tenir  la  làmina  d’aigua  a  l’entrada  de  l’obra  de 
drenatge, a causa de l’estrenyiment que aquesta suposa a la llera, a 0.30 m; es deixarà 
un resguard mínim dins de l’obra d’1 metre (si 200m3/s > Q500 ≥  50 m3/s) i 0,5 metres 
(si  50  m3/s  >  Q500  )  i  es  comprovarà  que  la  línia  d’energia  no  toca  la  clau  de 
l’estructura. 
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En  les  Recomanacions  Tècniques  per  al  disseny  d’infraestructures  que  interfereixen 
amb  l’espai fluvial (2006) de  l’Agència Catalana de  l’Aigua determinen que per cabals 
de més de 50 m3/s per un període de  retorn de 500 anys, es necessari  realitzar un 
estudi hidràulic amb un model matemàtic de règim gradualment variat, en aquest cas 
HEC‐RAS.  
 
La traça de la carretera existent, motiu de l’ampliació estudiada, creua un curs d’aigua, 
els cabals del qual estan estudiats en  l’apartat anterior, que són els pertanyents a  la 
conca 2 (Riu Güell). De totes elles, el futur projecte no afecta a cap obra de drenatge 
existent, al trobar‐se bona part del traçat dins del casc urbà de Girona i a l’aprofitar el 
mateix  traçat  que  actualment  s’utilitza  per  al  pas  dels  vehicles  lleugers.  Especial 
atenció mereixen  les  úniques  dues  obres  de  drenatge  (OD  2.1  i  OD  2.2)  que  són 
travessades per  la plataforma reservada, que després de  la visita  in situ s’analitzen a 
continuació. 
 
3.2 DIMENSIONAMENT HIDRÀULIC DE LES OBRES DE DRENATGE TRANSVERSAL AMB 
CABALS Q500 > 50 m

3/s 
 
Les  lleres amb uns cabals superiors a 50 m3/s, es calculen hidràulicament mitjançant 
un mòdul  en  règim  gradualment  variat,  que  utilitza  el  programa  HEC‐RAS.  El  cabal 
utilitzat serà el de període de retorn de 500 anys. Es comprovarà que es compleixin els 
criteris de l’ACA referents al resguard, la línia d’energia, les sobreelevacions, juntament 
amb d’altres criteris. 
 
Com s’ha comentat anteriorment,  l’OD 2.1 es troba situada dins  la conca 2 de  l’obra. 
Concretament es  tracta d’un  calaix de  formigó  armat de 11,5 metres d’amplada  i 6 
metres d’alçada, situat al PK 0+900 del traçat de  la plataforma. Aquest calaix permet 
que el riu Güell passi per sota de la carretera de Santa Coloma, vial que és modificat en 
el projecte en qüestió. 
 
La segona obra de drenatge analitzada és  l’OD 2.2, que  igual que  l’anterior es  tracta 
d’un calaix unicel∙lular de formigó armat per on el riu Güell passa per sota del carrer 
Alacant. En aquest cas, únicament s’ha de projectar el carril bici per una de les voreres 
del mateix carrer en qüestió, pel que no serà necessari fer cap modificació a l’obra de 
drenatge existent en l’actualitat. 
 
El cabal per a la conca 2 en qüestió, per un període de retorn de 500 anys, és de 78,6 
m3/s. Amb aquesta informació, es procedirà a una anàlisi amb més profunditat. 
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        Fotografia del calaix de formigó existent per a  
        l’O.D 2.1 al riu Güell 

 

 
 
 
 
 
 
 

              Fotografia del calaix de formigó existent per a l’O.D 2.2 al riu Güell 

 
Segons la normativa ACA, per a obres de cabals entre els 200 i els 50 m3/s, s’exigeix: 
 

‐ Capacitat de desguàs per un cabal equivalent a 500 anys de període de retorn. 
‐ Sobreelevació menor a 0,3 m per a obra nova i als 0,5 per a modificacions. 
‐ Un resguard superior al 0,5 metres i que la línia d’energia no toqui la clau de 

l’obra. 
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Tanmateix, s’accepten valors superiors si es minimitzen  les afectacions a  tercers. Les 
actuacions sobre la riera es redueixen a un pont de llum superior a l’endegament de la 
riera  que  creua  aquesta  a  una  altura  superior  a  la  necessària.  No  es  produeixen 
afectacions  ja  que  no  s’ocupa  cap  de  les  zones  inundables  a  500  anys  (la  riera  no 
desborda  l’endegament),  ni  afecta  a  la  llera  actual.  Les  sobreelevacions  provocades 
seran, llavors, nul∙les. 
 
3.3 DIMENSIONAMENT HIDRÀULIC DE LES OBRES DE DRENATGE TRANSVERSAL AMB 
CABALS Q500 < 50 m

3/s  
 
El dimensionat hidràulic dels elements de drenatge  transversal  s’ha  realitzat  seguint 
els mètodes  indicats  en  la  publicació  “Obras  pequeñas  de  paso.  Dimensionamiento 
hidráulico”, editada per la Direcció General de Carreteras, i la Instrucción 5.2‐IC. Per a 
l’estudi de les obres de drenatge es segueixen models de règim permanent i uniforme, 
utilitzant la formulació de Manning‐Strickler: 
 

 

 
v = velocitat mitjana de la secció d’aigua (m3/s) 
Rh= radi hidràulic (quocient entre el perímetre mullat i l’àrea de flux d’aigua) 
i = pendent del conducte 
n = coeficient de Manning 
Q = cabal d’aigua (m3/s) 
A = àrea del flux d’aigua 
 
A partir de conèixer aquestes variables es pot arribar a determinar el calat normal que 
es produeix a l’interior del conducte i així definir les variables que ens permet estudiar 
el comportament de  l’aigua. Tal com  indica  la normativa 5.2‐IC, cada  conducte  té  la 
seva corba característica que ens permet determina el nivell de l’aigua a l’entrada del 
conducte. Per a determinar  la cota d’entrada de  l’aigua  (Hw) és necessari determinar 
quin tipus de control es produeix a l’obra. 
 
El  control  d’entrada  es  produeix  quan  es  pot  determinar  Hw  a  partir  de  les 
característiques de l’entrada del conducte. La Hw s’obté a partir de les Taules 5.9 i 5.10 
de la normativa de drenatge. El control de Sortida es produeix quan el nivell d’aigua de 
la  llera a  la sortida del conducte o  les característiques d’aquest  influeixen en el calat 
aigües amunt. 
 
Es considera que la cota d‘entrada determina el nivell definitiu aigües amunt si es 
compleixen les següents condicions: 
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‐ El conducte és recte, i la seva secció i pendent són constants. 
‐ La diferència del nivell de  l’aigua en el cabal a  la sortida del conducte amb  la 

cota de la solera en aquesta, és inferior, tant a la alçada del conducte, com en 
el calat crític en ell (determinat a través de la figura 5.11 de la Norma 5.2‐IC). 

‐ La relació entre la longitud L i la pendent J del conducte és inferior a la indicada 
en les figures 5.12 a 5.14 de la Norma 5.2‐IC. Si la pendent fos inferior al 0,20 %, 
es podran realitzar els càlculs amb aquest últim valor, si bé el nivell de  l’aigua 
obtingut a la entrada s’haurà d’incrementar en (0,002 – J)∙L. 

‐ El nivell de  l’aigua a  l’entrada del conducte, resultant dels càlculs, no excedeix 
l’assenyalat en la figura 5.15 de la Norma 5.2‐ IC. 

 
En  el  cas  de  que  no  es  compleixin  algunes  de  les  característiques  anteriors,  serà 
necessari el càlcul del nivell mínim de l’aigua exigit per al possible control de sortida. 
Per això serà precís, en alguns casos, recórrer a l’anàlisi de les corbes de rabeig; però 
per a la majoria dels compresos en l’àmbit de la Instrucció 5.2‐IC, es podrà acceptar el 
valor aproximat donat per la següent fórmula: 
 

1
2

2        

 
Hs = nivell de l’aigua a l’entrada(m) 
L = longitud del conducte (m) 
J = pendent del conducte 
V = velocitat mitjana a secció plena (m/s) 
R = radi hidràulic a secció plena (m) 
K = coeficient de rugositat de Manning (1/n) 
g = acceleració de la gravetat (9,81 m/s2) 
Ke = coeficient de pèrdua de carrega en l‟embocadura. 
μ = el més gran dels dos valors següents: 

‐ La diferència del nivell de l’aigua a la llera, a la sortida del conducte, amb la 
cota de la solera en aquesta. 

‐ La semisuma del calat crític yc del conducte (figura 5.11 de la Norma 5.2‐IC) i 
l’altura H d’aquest. Si del càlcul resultés yc > HG, es prendrà igual a H. 
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3.4 NORMATIVA 
 
En el dimensionament de les obres de drenatge s’han de complir els criteris marcats 
per la instrucció 5.2‐IC i per l’ACA, ja indicats a l’apartat de criteris de disseny de l’obra. 
 
Dimensions mínimes 
 
Les obres de drenatge (OD) han de complir, també, els criteris que estableix l’Agència 
Catalana  de  l’Aigua  (ACA)  en  quant  a  dimensions  mínimes.  En  general  aquestes 
dimensions mínimes  són  tubs  de  diàmetre  2m  i  caixons  de  2x2m2,  encara  que  això 
impliqui substituir l’obra existent. Però hi ha dues excepcions: 
 

‐ Les  obres  de  drenatge  amb  una  secció  circular  de  diàmetre  1,8m  i  amb 
capacitat suficient per a desguassar l’avinguda de 500 anys, es poden mantenir 
o prolongar amb aquest diàmetre. 

‐ Si  el  cabal  de  500  anys  és  inferior  a  3 m3/s  s’accepten  diàmetres  inferiors 
sempre  i quan es garanteixi el desguàs,  i  les dimensions s’ajustin al que diu  la 
5.2‐IC en quant a la longitud de l’obra. 
 

No  obstant  això,  existeixen  O.D.  amb  diàmetres  inferiors  a  aquestes  dimensions 
mínimes i que s’han decidit mantenir o prolongar amb el mateix diàmetre, segons les 
necessitats,  netejant‐les  prèviament.  En  totes  aquestes  obres  de  drenatge  es 
comprova que hi hagi capacitat suficient per a desguassar l‟avinguda de 500 anys, i per 
tant que no suposin cap perill. 
 
Criteris hidràulics 
 
Com  a  resum,  cal  especificar  que  l’ACA  exigeix  que  es  compleixin  unes  condicions 
referents a la capacitat de desguàs, el resguard i la sobreelevació. Per a obres de cabal 
superior a 7,5 m3/s, però  inferior a 50 m3/s s’exigeix, a més de complir  la normativa 
5.2‐IC: 

‐ Capacitat de desguàs per un cabal equivalent a 500 anys de període de retorn 
‐ Sobreelevació menor a 0,3 m per a obra nova i als 0,5 per a modificacions. 

 
Tanmateix, s’accepten valors superiors si es minimitzen les afectacions a tercers. 
 

‐ Un resguard superior al 0,5 metres  i que  la  línia d’energia no toqui  la clau de 
l’obra. 
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Per a obres de cabal inferior als 7,5 m3/s s’haurà d’assegurar el desguàs de 500 anys de 
període de retorn i s’exigirà la justificació de la sobreelevació de l’aigua provocada per 
la infraestructura. 
 
Pel que fa a la normativa 5.2‐IC, s’imposen les següents condicions: 
 

‐ La  velocitat de  l’aigua haurà de  complir uns  criteris per a evitar  tant  l’erosió 
com el soterrament dels elements de drenatge com d‟altres adjacents a l’obra. 

‐ El  nivell  d’aigua  ha  de  complir  unes  condicions  de  resguard  mínim  per  tal 
d’evitar la colmatació de la superfície de la plataforma. 

‐ La sobreelevació del nivell d’aigua ha d‟impedir els danys a tercers. 
 
En  el  perllongament  de  les  obres  existents  no  s’exigeixen  criteris  hidràulics  tan 
estrictes. 
 
Coeficients d’entrada Ke 
 
El coeficient d’entrada  influeix en  la determinació de  la cota aigües amunt de  l’obra. 
Per aquest motiu cal atorgar un valor a l’embocadura de l’obra segons el tipus: 
 
Les obres de drenatge  transversal projectades  són  totes de  formigó. El coeficient de 
Manning utilitzat als càlculs és el que estipula a la guia tècnica de l’ACA, amb n= 0.02. A 
la sortida de les obres de drenatge es considera el coeficient de Manning del formigó, 
ja que les sortides disposen d’una petita solera d‟aquest material per conduir l’aigua. 
 
Secció 
 
Circular  o  rectangular  de  formigó  armat.  Els  perllongaments  es  realitzaran  amb 
formigó armat sigui quin sigui el material utilitzat a la OD existent. 
 
Pendent 
 
S’adaptarà el pendent de les obres de drenatge noves al pendent del terreny sempre 
que sigui possible. 
 
Velocitats màximes i mínimes 
 
L’aigua que circula per l’obra de drenatge ha de complir unes certes condicions per tal 
d’impedir  l’erosió  excessiva.  Per  aquest  motiu,  s’expressen  els  valors  màxims  de 
velocitat segons el tipus de matèria. 
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No  es  recomanen  velocitats  baixes,  inferiors  a  0,5 m/s,  degut  a  l’arrossegament  de 
matèries en suspensió, ja que s’ha d’evitar el risc d’aterrament. 
 
Obres considerades 
 
Tal  i com s’ha enunciat en  l’apartat anterior, únicament s’ha considerat  l’OD 2.1. Un 
cop fet l’estudi hidrològic corresponent, s’ha pogut comprovar que no pateix cap tipus 
de  problema,  ja  que  el  projecte  de  construcció  de  la  plataforma  reservada  per  a 
l’autobús no actuarà en cap part de  la  llera del riu Güell  i pretén mantenir el mateix 
calaix de formigó armat existent. 
 
4. DRENATGE LONGITUDINAL 
 
4.1 INTRODUCCIÓ 
 
Les obres de drenatge longitudinal desenvolupen una triple missió, per la qual cosa es 
fa  necessari  el  disseny  de  diferents  elements  de  recollida  d'aigua  i  de  conducció 
d’aquestes  fins als punts de sortida adients. Aquests elements es dimensionen per a 
cabals associats a períodes de retorn de 25 anys tal  i com  indica  la  Instrucción 5.2‐IC 
Drenaje Superficial. 
 
Així doncs s’ha de tenir en compte el següent: 
 

‐ Evacuació  de  les  aigües  de  pluja  que  cauen  sobre  la  plataforma.  Això 
s’aconsegueix  dotant  a  la  mateixa  de  peralt  i  recollint  aquestes  aigües 
mitjançant  cunetes  en  el  cas  de  desmunt,  i  vorada  i  baixants  en  el  cas  de 
terraplè. 

‐ Evitar  que  les  aigües  que  recullen  els marges  de  la  via  puguin  accedir  a  la 
mateixa.  Això  s’aconsegueix  amb  l’execució  de  cunetes  en  els  peus  dels 
desmunts així com cunetes de guarda de desmunt. 

‐ Minimitzar els efectes negatius que l’aigua infiltrada pugui provocar en el ferm. 
Amb aquesta finalitat es disposen tubs dren (tubs de PVC ranurats) en les zones 
on es preveu una major infiltració. 

‐  
Donades les característiques de la zona i els paràmetres que defineixen el traçat, tant 
en planta  com  longitudinalment,  es  configurarà una  xarxa de drenatge  longitudinal, 
que  aprofiti  les  obres  que  transversalment  creuen  la  traça,  per  evacuar  els  cabals, 
mantenint d’aquesta manera i sempre que sigui possible les condicions actuals. 
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4.2 CÀLCUL DELS ELEMENTS DE DRENATGE 
 
Càlcul dels cabals 
 
Per  a  avaluar  el  cabal  acumulat  en  els  elements  de  drenatge  fins  al  punt  d’estudi 
s’aplica el mètode racional. La seva fórmula és: 
 

3,6  

 
Q és el cabal punta corresponent a un període de retorn donat. 
C és el coeficient d’escolament. 
A és la superfície d’aportació. 
I és la màxima intensitat mitja de pluja neta en l’interval de duració igual al temps de 
concentració per al mateix període de retorn. 
 
Intensitat de precipitació 
 
La intensitat de precipitació es calcula a partir de la precipitació diària de projecte i del 
temps de concentració, mitjançant  la  formulació expressada als apartats anteriors. El 
temps  de  concentració  que  s’utilitza  ara  en  els  càlculs  es  composa  de  dos  factors 
atenent als dos medis en que circula l’aigua: 
 

t = te + tr 
 
te = Temps d'escorrentiu. Temps expressat en hores, durant el qual l'aigua discorre per 
la superfície del terreny abans d'arribar als elements de drenatge. 
tr = Temps de  recorregut. Temps expressat en hores, durant el qual  l'aigua discorre 
pels elements de drenatge. 
 
Coeficient d’escolament 
 
El valor del coeficient d’escolament que s’agafa normalment associat al tipus de sol és 
el següent: 
 

Terreny C (escolament)

Calçada i vorals 0,95

Talussos 0,80

Terreny natural 0,50
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Càlculs hidràulics 
 
Per a l’estimació de la capacitat hidràulica dels diferents elements s'utilitza la fórmula 
de  Manning‐Strickler,  la  qual  relaciona  les  dimensions  del  conducte  amb  el  cabal 
drenat  i  la velocitat mitjana de circulació. D'aquesta forma s'obté el dimensionament 
dels elements de drenatge. 
 

 

 
Q (m3/s) = Cabal desguassat. 
V (m/s) = Velocitat mitja de circulació. 
S (m2) = Secció mullada. 
Rh (m

2/m) = Radi hidràulic. 
J (m/m) = Pendent longitudinal en tant per u. 
η = Coeficient de rugositat de Manning. 
  η = 0,020 per col∙lectors de formigó. 
  η = 0,020 per cunetes revestides amb formigó. 
  η = 0,040 per cunetes sense revestir. 
 
 
4.3 CRITERIS DE DRENATGE 
 
Pel  dimensionament  de  la  xarxa  de  drenatge  superficial  es  tindrà  en  compte  la 
publicació  del Ministeri  Instrucción  5.2‐IC Drenaje  Superficial,  publicacions  de  l’ACA, 
recomanacions del Ministeri i alguns criteris establerts en projectes anteriors. 
 
En  aquest  projecte  s’utilitzarà  la  nova  ordre  circular  17/2003  del  Ministeri 
“Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras 
de carretera”, aquestes recomanacions diuen que si  la capa superior de  la esplanada 
estigués  constituïda  per materials  estabilitzats  amb  cal  o  ciment  es  considera  una 
esplanada de baixa permeabilitat per la qual cosa els cabals infiltrats circulen a través 
de les interfases de les capes de ferms i les capes superiors de l’esplanada, és a dir, els 
elements  de  drenatge  profund,  en  aquest  cas  es  situen  per  sota  de  la  capa  de  sòl 
estabilitzat tipus 3. El diàmetre mínim d’aquest drenatge és de 150mm. 
 
Per a  la determinació de  les condicions d’autoneteja  i evitar possibles problemes de 
sedimentació,  l’aigua  dins  del  conducte  ha  de  complir  unes  velocitats  mínimes  i 
màximes.  Així  s’estableix  un  límit  per  evitar  problemes  de  sedimentació  adoptant 
valors mínims  de  0,6 m/s.  A més  s’adopten  unes  velocitats màximes  de  6 m/s  per 
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formigó  i 1,20m/s per cunetes en terres per evitar el problema contrari,  l’erosió dels 
propis conductes degut a l’arrossegament de partícules per part de l’aigua. 
 
Les sortides dels col∙lectors als terrenys es farà col∙locant un embrocament de sortida. 
Al  tractar‐se  d’una millora  i  eixample  puntual,  s’aprofitaran  elements  de  drenatge 
existents en cas que es pugui, sinó se n’hauran de col∙locar de nous al llarg del traçat. 



  



 
  

APÈNDIX 1  
DADES METEOROLÒGIQUES DEL SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA DE 
L’ESTACIÓ DE GIRONA. (ANYS 2007, 2008 I 2009) 
 



 



174 Anuari de dades meteorològiques 2007/ Servei Meteorològic de Catalunya

GIRONA - DM ( Gironès )

calma

33,97%

Resum any 2007 Precipitació acumulada (PPT): 545,6 mm
Temperatura mitjana (Tmm): 15,6 ºC
Temperatura màxima mitjana (Txm): 23,0 ºC
Temperatura mínima mitjana (Tnm): 9,6 ºC
Temperatura màxima absoluta (Txx): 38,0 ºC ( 28/08/2007 )
Temperatura mínima absoluta (Tnn): -5,3 ºC ( 17/11/2007 )
Velocitat mitjana del vent (a 10 m): 1,3 m/s
Direcció dominant (a 10 m): S
Humitat relativa mitjana: 71 %
Mitjana de la irradiació solar global diària: 14,6 MJ/m2
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181 Anuari de dades meteorològiques 2008/ Servei Meteorològic de Catalunya

GIRONA - DM ( Gironès )

calma

31,75%

Resum any 2008 Precipitació acumulada (PPT): 814,2 mm
Temperatura mitjana (Tmm): 15,1 ºC
Temperatura màxima mitjana (Txm): 21,7 ºC
Temperatura mínima mitjana (Tnm): 9,4 ºC
Temperatura màxima absoluta (Txx): 37,1 ºC ( 06/08/2008 )
Temperatura mínima absoluta (Tnn): -3,7 ºC ( 01/01/2008 )
Velocitat mitjana del vent (a 10 m): 1,2 m/s
Direcció dominant (a 10 m): S
Humitat relativa mitjana: 74 %
Mitjana de la irradiació solar global diària: 14,9 MJ/m2
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GIRONA - DM ( Gironès )
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE 
 
Per a conèixer millor la realitat de mobilitat a la ciutat de Girona, es pretén mitjançant 
aquest annex conèixer  l’estat del  trànsit a  la ciutat  i  les solucions que pot aportar  la 
construcció  de  la  “plataforma  reservada  per  a  l’autobús  a  la  ciutat  de Girona”  a  la 
millora substancial de la mobilitat a les entrades de la ciutat, així com a varis carrers de 
la seva trama urbana. 
 
Per valorar quina solució de secció tipus és la més adequada per a cada cruïlla que es 
troba el vial a construir, es proposa inicialment realitzar un estudi de mobilitat i trànsit 
en  general,  per  després  centrar‐se  en  les  particularitats  de  cada  rotonda  o 
encreuament. Cal  recordar que  la  longitud del  tram estudiat és d’aproximadament 4 
km i afecta a gairebé la totalitat de la trama urbana de Girona al tractar‐se del viaducte 
que travessa la ciutat de Sud a Nord (va des de la Rotonda de Santa Coloma, al polígon 
Mas Xirgu, fins a la rotonda de Pedret, al costa del riu Onyar). 

2. ANÀLISI DELS DESPLAÇAMENTS 
 
Previ a l’estudi del trànsit, és necessari analitzar quina mobilitat generada existeix a la 
ciutat  de  Girona  per  caracteritzar‐ne  els  desplaçaments  i  els mitjans  de  transport 
utilitzats  per  a  realitzar‐los.  Per  obtenir  aquestes  dades,  l’estudi  s’ha  basat  en  la 
informació extreta del Pla de Mobilitat Urbana del municipi de Girona (2007) i l’Estudi 
de Mobilitat Quotidiana realitzat per  l’Ajuntament de Girona en motiu de  l’Avaluació 
de l’impacte socioeconòmic del TAV en l’espai transfronterer (2006). 
 
A  continuació  s’analitza  la mobilitat  de  Girona  en  conjunt  i  per  a  cadascun  dels  6 
districtes  de  la  ciutat,  segons  les  dades  de  l’enquesta  de  desplaçaments  quotidians 
(EDQ, 2006) i l’enquesta de mobilitat obligada (EMO, 2001).  
 
Mobilitat general de Girona 
 
Els  ciutadans de Girona  realitzen diàriament 219.689 desplaçaments dins de  l’àmbit 
urbà.  La majoria  d’aquests  (58,8%)  es  fan  a  peu  o  amb  bicicleta.  El  vehicle  privat 
s’utilitza en un 37,2% dels casos i el transport col∙lectiu en el 4,0%. Els desplaçaments 
interurbans  o  generats  pels  gironins  es  xifren,  tant  d’anada  com  de  tornada,  en 
aproximadament 28.000 diaris. D’anada, la distribució modal és d’un 86,8% en vehicle 
privat, un 7,4% en sistemes de transport col∙lectiu i un 5,8% a peu o amb bicicleta. De 
tornada,  les xifres són pràcticament simètriques, un 87% en vehicle privat, un 8% en 
transport públic i un 5% a peu o amb bicicleta. 
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Les principals destinacions dels  residents a Girona  són Salt, que  representa un 2,7% 
amb  més  de  6.500  desplaçaments  diaris,  seguida  per  Fornells  de  la  Selva  (0,7%), 
Vilablareix (0,6%), Sarrià del Ter (0,6%) i Barcelona (0,5%). 
 
Per calcular els desplaçaments atrets per Girona (desplaçaments des d’altres municipis 
fins a Girona realitzats per no residents) es fa una estimació a partir de  l’enquesta de 
mobilitat obligada de  l’any 2001. Aquests es  valoren en aproximadament en 66.000 
diaris. En aquest esquema de la mobilitat no està comptabilitzat, però, el trànsit de pas 
o el gruix de vehicles comercials (el 20% aproximadament si atenem als aforaments). 
Tampoc es contempla la mobilitat interna dels no residents que s’estima entre 2% i un 

5% del total de la mobilitat interna. 
 

Esquema de mobilitat general de la ciutat de Girona 
 
 
Mobilitat per districtes 
 
A continuació es pretén caracteritzar la mobilitat per a cadascun dels 6 districtes en els 
quals està dividida la ciutat. En cadascun d’aquests districtes s’engloben varis barris de 
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la ciutat, essent els districtes 2, 3, 4  i 6 els que més població acumulen. Cal destacar 
que  el  traçat  de  la  plataforma  reservada  únicament  transcorre  dins  el  districte  3, 
travessant el sector de Mas Xirgu, el barri de de l’Eixample Sud i el barri de l’Eixample 
Nord.  
 
En  termes  generals,  al  districte  5  és  on  es  realitzen més  desplaçaments  en  vehicle 
privat,  als districtes 1, 2  i 3 és on es mouen majoritàriament  a peu o  amb bici,  i el 
transport públic s’utilitza més en els desplaçaments amb origen als districtes 4  i 6. A 
l’Apèndix 1 es poden observar les dades més detallades de l’estudi realitzat. 
 

2.1 DESPLAÇAMENTS EN VEHICLE PRIVAT 
 
Diàriament  es produeixen dins  l’àmbit urbà  (origen  i destinació)  106.156  viatges  en 
vehicle privat, un 12,7% dels quals es realitzen amb moto.  

Desplaçaments interns per tipus de vehicle privat 

 
El 86,6% d’aquests (91.871) són desplaçaments en automòbil. Si l’ocupació mitjana per 
vehicle és del 1,1, el nombre de vehicles de residents que circulen per Girona es pot 
estimar  en  uns  84.000.  A  aquests  se’ls  ha  de  sumar  els  aproximadament  48.000 
automòbils que entren i surten cada dia des d’altres municipis. 
 
Per motius  de  desplaçaments,  a  banda  de  la  tornada  al  domicili,  el  vehicle  privat 
s’utilitza majoritàriament per a viatges de mobilitat obligada, en un 30,2% dels casos. 
Per motius de mobilitat no obligada (compres, gestions, oci...) representa el 24,7% dels 
desplaçaments. Si atenem a l’edat dels seus usuaris, la població entre els 30 i els 44 és 
majoritària,  un  39,7%.  Quant  a  la  distribució  per  sexes  les  dones  representen  una 
proporció menor, el 43,7%. 
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Intensitat de vehicles motoritzats 
 
La  IMD  (Intensitat  Mitjana  Diària  de  Trànsit)  indica  la  quantitat  de  vehicles  que 
transiten diàriament per un viari determinat. Amb la realització d’aforaments sobre la 
xarxa viària de la ciutat es determina el volum de circulació actual (en dia feiner) a un 
nivell molt complet, abastant gairebé tots els carrers importants de la ciutat.  
 
S’ubicaren 13 punts de control d’aforament automàtic en els carrers de la xarxa bàsica 
de Girona,  realitzats per  INTRA,  SL, dins  el Pla de Mobilitat Urbana del municipi de 
Girona de l’any 2007. 
 
Per conèixer la dispersió i proporció de girs s’han realitzat recomptes de vehicles en 26 
cruïlles de  la xarxa viària de  la ciutat.   Amb tot el material recollit es pot reproduir el 
plànol d’intensitats de trànsit durant 24 hores per a un dia feiner. Al mapa també es 
pot visualitzar quin és el percentatge de vehicles pesants, fet que ens ajudarà a l’hora 
de dissenyar el ferm tipus de la plataforma reservada i les vies adjacents. 
 
D’acord  amb  el  plànol  d’intensitats,  la major  part  del  trànsit motoritzat  circula  pels 
eixos  que  configuren  la  xarxa  bàsica  de  la  ciutat.  Cada  dia  es  produeixen  217.000 
entrades i sortides del nucli de Girona. Les intensitats més importants es configuren en 
una malla de carrers de la xarxa bàsica ortogonal formada pels eixos Güell/Tarradellas 
– Barcelona – Lluís Pericot/Jaume I. Cada quadrant emmarcat entre aquests eixos i els 
seus perpendiculars suporten unes intensitats entre 10.000 veh./dia i 25.000 veh./dia. 
 
És  especialment  remarcable  l’eix  vertebrador  del  carrer  Barcelona  amb  unes 
intensitats molt uniformes al pas de tot el municipi. Aquesta “columna vertebral” del 
trànsit suporta una intensitat de 20.000 a 25.000 veh./dia. 
 
La carretera de Santa Coloma, per on  transcorre  la plataforma reservada projectada, 
suporta en l’actualitat unes intensitats de 17.000 veh./dia. 
 
Altres  viaris  amb  volums  importants  dintre  d’aquesta malla  principal  són  el  carrer 
Rutlla, Migdia, Oviedo, Sant Narcís o Caterina Albert que actuen com a distribuïdors 
dintre  de  la  xarxa  bàsica, movent  intensitats  de  1.000  a  3.000  veh/dia.  (Es  poden 
consultar les dades més detalladament a l’apèndix 1) 
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IMD (veh/dia) de la ciutat de Girona amb el traçat de la plataforma 
reservada en línia discontínua blava (Font: INTRA) 

 
Nivells de servei 
 
Un cop assignada la intensitat de vehicles a la xarxa viària el següent pas consisteix en 
determinar el funcionament de la circulació en aquest escenari. Per això es calculen els 
nivells de servei, que són indicadors que han estat definits per representar dominis de 
funcionament d’una via tenint en compte les variables de velocitat, densitat i intensitat 
de servei. 
 
Els  principals  problemes  de  saturació  de  la  xarxa  viària  es  concentren  en  alguns 
accessos  d’entrada  i  sortida  del  nucli  urbà  i  en  les  vies  bàsiques  de  circulació. 
Especialment conflictiu és l’accés sud d’entrada i sortida per la C‐65 i en menor mesura 
l’accés nord per la N‐IIa. 
 
Dins  la trama urbana sobresurten els problemes de saturació del pont de Pedret, a  la 
plaça Calvet  i Rubalcaba entre el pont de  l’Areny  i Gran Via  Jaume  I,  i  l’eix de Santa 
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Eugènia  entre  l’avinguda  Sant  Narcís  i  l’avinguda  Josep  Tarradellas.  (Consultar 
l’apèndix 2 per a major informació) 
 

Nivell de servei a la xarxa viària bàsica interna 
 de la ciutat de Girona 

3. ANÀLISI DE L’APARCAMENT 
 
En  aquest  apartat  es  pretén  incidir  directament  en  els  aparcaments  que  es  veuran 
afectats per  la projecció de  la plataforma reservada. Aquesta és una de  les raons que 
pot portar major  confrontació per part dels  veïns de  la  zona, amb el que es pretén 
donar solucions específiques per a que la construcció del carril bus no sigui considerat 
com una pèrdua de places d’aparcament per als  residents de  les zones per  les quals 
transcorre la línia. 
 
La situació actual de l’aparcament a la ciutat de Girona és d’una gravetat significativa. 
Un  dels  problemes  més  habituals  en  l’àmbit  urbà,  relacionat  amb  la  creixent 
motorització i l’ús abusiu del vehicle privat en tots els tipus de desplaçaments, és el de 
l’aparcament. La necessitat d’arribar a tot arreu amb el cotxe i la falta de previsió en el 
passat  respecte  a  la  necessitat  de  dotar  els  habitatges  de  places  d’aparcament, 
provoquen actualment dèficits molt greus en aquest aspecte. La conseqüència és una 
forta indisciplina i l’ocupació indiscriminada de l’espai públic per part dels vehicles. Per 
entendre  la  importància  del  problema,  s’ha  realitzat  una  anàlisi més  profunda  de 
l’aparcament, determinant les places d’aparcament per sectors. 
 
Els barris amb un nombre major de places en calçada són l’Eixample Nord i Sud, àrees 
amb  un  gran  nombre  d’equipaments,  serveis  i  habitatges  residencials.  Aquests, 
representen  quasi  el  34%  de  l’oferta  d’aparcament  en  calçada  del  municipi.  A 
continuació trobem el sector de Palau i del Mas Xirgu, polígon industrial on comença la 
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plataforma  reservada.  D’aquesta manera,  es  pot  determinar  la  densitat  de  l’oferta 
d’aparcament,  essent  de  16,5  places/ha.  Aquesta  densitat  és major  als  sectors  del 
Mercadal  (110  places/ha)  i  l’Eixample  Nord  (105  places/ha).  Recordar  que  la 
plataforma  transcorre  pel  sector  de  Mas  Xirgu,  Eixample  Sud  i  Eixample  Nord. 
(Consultar l’apèndix 3) 
 
En l’actualitat, l’oferta total d’aparcament al nucli de Girona és de 63.988 places, de les 
quals 34.360 (53,7%) són en superfície. Cal destacar que d’aquestes 34.396 places en 
superfície, el 84,21% són lliures, mentre que només el 2,06% estan regulades per zona 
blava. Pel que fa a les 29.592 places fora de calçada (46,3% del total), cal destacar les 
3.798 places en pàrkings a la zona centre de la ciutat. 
 
El projecte de  la plataforma  reservada, que utilitza bona part del  traçat de  les  línies 
ferroviàries afectarà a vàries zones d’aparcament que a continuació es detallen: 
 

1. Aparcament  en  superfície  no  regulat  sota  el  viaducte  del  carrer  Josep  M. 
Gironella, prop de la Plaça Europa. (160 places) 

2. Aparcament en superfície de pagament sota el viaducte al carrer Pierre Vilar, 
prop de l’estació de Girona. (265 places) 

3. Aparcament en superfície de pagament sota el viaducte a la plaça Joan Brossa, 
prop de l’estació de Girona. (56 places) 

4. Aparcament en superfície de pagament sota el viaducte a  la travessera Carril, 
prop del carrer Santa Eugènia. (80 places) 

5. Aparcament en superfície no regulat sota el viaducte, al carrer Tomàs Mieres. 
(78 places) 

6. Aparcament en  superfície no  regulat  sota el  viaducte,  al  carrer Bonastruc de 
Porta. (154 places) 

7. Aparcament en superfície no regulat sota el viaducte, al Passeig Canalejas. (269 
places) 

 

Aquests set aparcaments detallats anteriorment, que actualment donen servei tant als 
residents de la zona com als vehicles que provenen de fora de la ciutat, son els que 
s’hauran d’analitzar més exhaustivament per trobar alternatives i evitar que 
desapareguin la majoria de places amb la construcció de la plataforma reservada. 
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Aparcaments en superfície (rosa), subterranis (taronja) i recentment construïts (vermell) al centre de 

Girona. 
 Amb línia discontínua, el traçat de les línies del tren convencional sobre viaducte. 

 

A  continuació  es  detallen  algunes  de  les  solucions  que  aquest  estudi  vol  aportar  al 
problema d’aparcament a la zona d’execució del projecte en qüestió.  
 
1.  La  zona  que  se  situa  propera  a  la  plaça  Europa  sofrirà  importants  canvis  un  cop 
s’hagin  acabat  les  obres  de  soterrament  de  la  línia  del  TAV  amb  la  seva  arribada  a 
l’estació  de  Girona.  Si  bé  és  cert  que  ja  s’acaba  de  construir  un  aparcament  en 
superfície de pagament a  la  zona,  l’amplada del  carrer  Josep M. Gironella permetrà 
recuperar  bona  part  de  les  places  d’aparcament  un  cop  acabada  la  plataforma 
reservada,  amb  el  conseqüent  arranjament  de  tots  els  carrers  confrontants  amb  la 
plaça Europa i el passeig d’Olot. 
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2, 3 i 4. Aquests tres aparcaments en superfície situats sota el viaducte del ferrocarril 
seran  substituïts  pel  que  es  projectarà  a  la  nova  estació  intermodal de Girona, que 
haurà  de  ser  subterrani  per  tal  d’encabir‐lo  en  l’entorn  del  parc  central.  La  gran 
disponibilitat  d’espai  hauria  de  fer  d’aquest,  un  dels  punts  neuràlgics  de  fàcil 
accessibilitat amb el vehicle privat a  la ciutat per tal d’evitar  la congestió de  la trama 
urbana  en  tot  el  seu  conjunt  i  així  donar  servei  a  la  futura  estació  intermodal  de 
Girona.  No  es  produeix  cap  greuge  amb  la  situació  actual,  ja  que  aquests  tres 
aparcaments ja són de pagament en l’actualitat. 
 
5 i 6. Aquests dos aparcaments en superfície no regulats, situats sota del viaducte als 
carrers  Tomàs  Mieres  i  Bonastruc  de  Porta,  desapareixerien  sense  possibilitat  de 
recuperar‐ne bona part de  les seves places en cas de suprimir el viaducte. El que es 
proposa és dotar  l’entramat dels carrers, confrontants amb  la plataforma  reservada, 
d’un sistema de zona verda. D’aquesta manera es facilitaria l’aparcament als residents 
de la zona que es situa entre el carrer Santa Eugènia i la Devesa, ja que es tracta d’una 
zona amb un alt índex de indisciplina en l’aparcament en superfície. 
 
7.  Aquest  és  l’aparcament  de més  capacitat  que  es  veurà  afectat  pel  projecte  en 
qüestió. Per pal∙liar‐ne els efectes, es proposa regular  l’aparcament en superfície a  la 
zona  i potenciar  l’aparcament  lliure en zones més allunyades del centre de  la ciutat, 
com és el cas del barri de Sant Ponç, a  l’altre riba del riu Ter, o el barri de Pedret, a 
l’altre riba del riu Onyar,  i que estiguin ben connectats mitjançant el transport públic 
col∙lectiu  amb  el  centre  de  la  ciutat.  Una  segona  solució  seria  la  construcció  d’un 
aparcament  subterrani  a  la  frontissa  del  parc  de  la  Devesa  al  carrer  Güell,  on 
actualment  es  disposa  d’un  aparcament  en  superfície  no  regulat  amb  300  places 
d’aparcament. 
 
A l’apèndix 3 es poden observar els canvis que es produiran als aparcaments analitzats 
i les solucions alternatives proposades que s’han detallat en aquest apartat. 
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4. ESTUDI DE TRÀNSIT 
 

4.1 OBJECTIUS DE L’ESTUDI 
 
El present estudi de trànsit dedicat a la plataforma reservada per a l’autobús a la ciutat 
de Girona  pretén  aprofundir  en  l’ordenació  de  les  rotondes  i  interseccions  que  són 
travessades  per  la mateixa,  així  com  l’entramat  de  carrers  de  la  ciutat.  D’aquesta 
manera es pretén analitzar possibles  interferències en  la circulació dels vehicles, així 
com del nivell de servei de les vies urbanes. Finalment, s’intentaran aportar millores  i 
solucions a les alternatives de secció tipus proposades en aquest projecte per a que la 
projecció de  la plataforma no  suposi una  forta penalització per al vehicle privat que 
circula per l’interior de la ciutat. 
 
La longitud del tram estudiat engloba als 3,7 km del traçat de la plataforma al seu pas 
per la ciutat de Girona. Per aquesta plataforma hi circularan tan autobusos urbans com 
interurbans. Al llarg del seu traçat, la plataforma es troba amb 5 rotondes, dues de les 
quals són l’inici i final del projecte.  
 

4.2 ÀMBIT DE L’ESTUDI 
 
L’àmbit de  l’estudi és aquell que conforma el traçat de  la plataforma, que transcorre 
per  la carretera de Santa Coloma, el carrer Oviedo, el carrer Josep Maria Gironella, el 
carrer Pierre Vilar, el carrer Ferran Soldevila  i Zubiburu,  la  travessera Carril, el carrer 
Tomàs Mieres, el carrer Bonastruc de Porta i el carrer Berenguer Carnicer.  
 
Al  llarg  dels  3,7  km  de  traçat,  la  plataforma  es  troba  amb  5  rotondes  detallades  a 
continuació: 
 

‐ Rotonda de Santa Coloma (Inici del carril) 
‐ Plaça de Salt 
‐ Plaça d’Europa 
‐ Rotonda del Rellotge 
‐ Rotonda del Pont de Pedret (Final del carril) 

 

4.3 RECOLLIDA D’INFORMACIÓ 
 
La informació que s’ha pogut obtenir fa referència tant a la Intensitat Mitjana Diària a 
les  diferents  vies  urbanes  per  les  quals  transcorre  la  plataforma  reservada,  al 
percentatge de vehicles pesants que també hi ha en aquestes vies, i el nivell de servei 
que  s’obté  en  les mateixes.  Finalment,  també  s’ha  pogut  disposar  d’un  aforament 
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manual realitzat a la intersecció de l’Avinguda de Sant Narcís amb la carretera de Santa 
Coloma, punt per on transcorre la plataforma reservada. 
 
A la taula següent es detallen les dades obtingudes per a les vies urbanes per les quals 
transcorren conjuntament els autobusos per la plataforma i els vehicles lleugers: 
 
       

Ubicació  PK  IMD (veh/h)  % Pesants  Nivell de servei 
Carretera de Santa 
Coloma 

0+000 – 0+680  17.000  12  B‐C 

Carretera de Santa 
Coloma 

0+760 – 1+360  10.000  7  C‐D 

Carrer Tomàs 
Mieres 

2+760 – 2+940  200  0  A 

Carrer Bonastruc de 
Porta 

2+940 – 3+340  6.000  2  A 

 
 
També,  tal  i  com  s’ha  comentat  anteriorment,  s’ha pogut disposar de  la  informació 
extreta  d’un  estudi  de  mobilitat  per  al  qual  es  van  realitzar  diversos  aforaments 
manuals. En aquest estudi,  serà útil  la  informació de  l’aforament número 22 que es 
detalla a continuació. 
 
A  la  cruïlla de  l’avinguda de Sant Narcís  i  la  carretera de Santa Coloma es va  fer un 
comptatge manual del número de vehicles que transcorrien per  les diferents vies  i el 
sentit  de  circulació  dels mateixos  al  llarg  d’una  hora.  Aquestes  van  ser  les  dades 
obtingudes: 
 

Punts d’aforament manual d’origen i destí de la intersecció escollida 
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Moviment 
Vehicles lleugers 

11:00 – 11:15  11:15 – 11:30  11:30 – 11:45  11:45 – 12:00 
A ‐ B  132  130  195  135 
A ‐ C  6  7  6  4 
A ‐ F  2  3  2  6 
A ‐ D  4  2  7  6 
B ‐ C  185  170  200  105 
B ‐ D  4  4  4  3 
B ‐ F  6  5  0  3 
G ‐ C  6  3  4  2 
E ‐ C  1  0  1  0 
G ‐ B  2  0  2  2 
B ‐ B  5  4  2  2 
G ‐ F  1  1  0  0 
E ‐ B  0  0  2  1 
B ‐ E  0  0  2  0 
E ‐ F  0  0  0  0 

 
 

Moviment 
Vehicles pesants (> 3500kg) 

11:00 – 11:15  11:15 – 11:30  11:30 – 11:45  11:45 – 12:00 
A ‐ B  10  8  8  4 
B ‐ C  7  8  14  1 
B ‐ F  0  1  2  0 

 
 
Amb aquestes dades, es pot constatar que  les dues direccions principals són  les que 
tenen per direcció l’avinguda de Sant Narcís – carretera de Santa Coloma, corroborant 
les dades de la IMD i el percentatge de pesants mostrat en la taula anterior. 
 

4.4 ESTAT ACTUAL DE LES ROTONDES 
 
L’observació  de  l’estat  actual  de  les  rotondes  ha  permès  fer  una  descripció  de  les 
principals característiques que presenten cadascuna d’elles i que es detalla tot seguit. 
Cal apuntar però, que  l’estudi de  trànsit únicament es  realitzarà a  les  tres  rotondes 
interiors del traçat,  ja que tant  la primera com  l’última rotonda descrita coincideixen 
amb l’inici i el final de l’obra. 
 
Rotonda de Santa Coloma 
 
Aquesta rotonda es troba situada sota la carretera C‐65, essent un important node de 
connexió  per  enllaçar  amb  la mateixa  carretera  i  l’autopista  AP‐7,  que  es  troba  a 
menys  de  2  quilòmetres  del  punt  en  qüestió.  En  aquest  punt  es  troba  l’inici  de 
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projecte, un cop se segueix cap a l’interior del casc urbà de Girona per la carretera de 
Santa Coloma. 
 
La rotonda disposa de 4 entrades i sortides. Les sortides són: una en direcció Sud cap a 
la població de Vilablareix per la carretera de Santa Coloma, una en direcció Nord per la 
mateixa carretera per anar cap Girona,  i dues més per  la carretera C‐65 que enllacen 
amb l’AP‐7 en direcció Oest i cap a la Costa Brava en direcció Est. A més, també consta 
de dos carrils en el seu interior i a les sortides per la carretera de Santa Coloma. 
 

Rotonda de Santa Coloma orientada cap a l’Est. La sortida de la part inferior dreta correspon al sentit 
Nord cap a Girona 

 
La  situació  actual de  la  rotonda en quant  a nivell de  servei es  refereix es el que es 
detalla en  la  imatge  següent, on es pot  comprovar que  les 4 entrades  a  la  rotonda 
tenen un nivell de servei C (color taronja). 
 

Nivell de servei a la zona Sud de la ciutat de Girona 

AP-7 

C-65 
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Plaça de Salt 
 
La segona rotonda que es troba amb el traçat de la plataforma reservada se situa a 700 
metres de  l’inici de  l’obra. Aquesta rotonda consta de 5 entrades  i sortides. Tal  i com 
succeïa  amb  la  primera  rotonda  analitzada,  també  consta  de  dos  carrils  en  el  seu 
interior  i  la majoria de  carrers  confluents  també disposen de dos  carrils d’entrada  i 
sortida, encara que amb excepcions. 
 

Plaça de Salt orientada cap al Nord 
 
La  situació  actual  d’aquesta  rotonda  també  fa  que  sigui  un  important  node  de 
connexió al provenir‐hi carrers de Salt, el barri de Sant Narcís, el polígon de Mas Xirgu i 
els vehicles provinents del centre de  la ciutat pel barri de  l’Eixample Sud. En aquest 
sentit, es pot comprovar que el nivell de servei és deficitari, essent de nivell D (color 
vermell) totes les entrades a la rotonda. 

Nivell de servei als voltants de la plaça de Salt 



ANNEX 7: TRÀNSIT 
 

19 
 

Plaça d’Europa 
 
Aquesta rotonda situada en  la confluència del passeig d’Olot amb  l’estació de Girona 
era, fins fa poc mesos, un important node de connexió nord‐sud i est‐oest de la ciutat. 
Actualment, aquesta zona es troba afectada per les obres del TAV, però si s’analitza la 
seva  importància abans d’iniciar  les obres, tal  i com mostren  les dades dels nivells de 
servei  dels  carrers  confluents,  ens  podem  fer  una  idea  de  la  importància  d’aquesta 
rotonda vertebradora del trànsit lleuger de la ciutat en les quatre direccions. 
 

Plaça d’Europa abans d’iniciar les obres de soterrament del TAV. 

 
Com  s’observa  a  la  fotografia  anterior,  les  vies  del  tren  convencional  passen molt 
properes de  la rotonda, elevades en el viaducte construït als anys setanta. És aquest 
traçat el que es pretén aprofitar per a  la  construcció de  la plataforma  reservada. El 
nivell de servei de les entrades i sortides de la rotonda és C en la majoria d’elles, essent 
de nivell de servei D en una. 

Nivell de servei als voltants de la plaça d’Europa 
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Rotonda del Rellotge 
 
Prop del final del projecte, el traçat de la plataforma reservada ha de creuar la rotonda 
del Rellotge, on es disposa de 5 entrades i 4 sortides, amb dos carrils en el seu interior. 
Al trobar‐se en una zona molt cèntrica de  la ciutat (anteriorment  la N‐IIa passava per 
aquests terrenys) fa que siguin necessari un estudi dels nivells de servei que hi trobem.  

Rotonda del Rellotge, amb l’avinguda Ramon Folch a la part inferior esquerra de la imatge 
 

La majoria d’entrades  i sortides d’aquesta rotonda, de forma ovalada, tenen un nivell 
de  servei A,  tot  i que  l’entrada provinent del nord de  la ciutat presenta un nivell de 
servei  D,  considerat  com  a  bastant  deficitari,  i  que  haurà  de  ser  estudiat  amb  la 
projecció de la plataforma reservada per la zona on es veuen les vies del tren. 
 

 
Nivell de servei als voltants de la rotonda del Rellotge 

 



ANNEX 7: TRÀNSIT 
 

21 
 

Rotonda Pont de Pedret 
 
El final de projecte coincideix amb una entrada a  la rotonda Pont de Pedret. Aquesta 
rotonda uneix els barris de Pedret  i Sant Ponç, amb el centre de  la ciutat. La rotonda 
disposa  de  dos  carrils  interiors  i  4  entrades  i  sortides,  dues  als  barris  esmentats 
anteriorment, així  com dues entrades  i  sortides a dos aparcaments en  superfície no 
regulats. 
 

 
Rotonda Pont de Pedret, amb els aparcaments en superfície no regulats i el riu Onyar a l’inferior de la 

imatge 
 
Pel que fa al nivell de servei, podem observar com aquesta rotonda és la que presenta 
els  pitjors  problemes  de  congestió  de  tota  la  ciutat,  al  concentrar  els  vehicles 
provinents  de  la  població  de  Sarrià  de  Ter  en  una  entrada  amb  un  únic  carril  de 
circulació. És per això que  tenim nivells de servei E  i F, que suposen col∙lapse de  les 
vies. 

Nivell de servei a la rotonda Pont de Pedret 
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4.5 UBICACIÓ DEL CARRIL BUS  
 
L’alternativa  escollida  després  de  realitzar  l’anàlisi multicriteri  a  l’annex  4  d’aquest 
projecte, és el que disposa els carrils per a  l’autobús per  l’interior de  la calçada amb 
separadors  a  banda  i  banda.  Amb  aquesta  premissa,  es  faran  vàries  propostes 
d’ordenació de les interseccions per a estudiar‐ne la millor solució. 
 

 
Secció tipus de l’alternativa 1, amb els separadors entre els carrils bus i els destinats als vehicles lleugers 
 
Pel  que  fa  referència  a  aquest  estudi,  la  situació  del  carril  bus  per  l’interior  de  la 
calçada garanteix una bona velocitat comercial per al trànsit privat, a l’evitar qualsevol 
interferència  amb  els  vehicles  lleugers.  Les  parades  es  poden  realitzar  en  espais 
laterals, preferentment abans d’entrar a les rotondes. Aquest tipus de secció ha estat 
usat en altres indrets semblants al traçat de la plataforma reservada a Girona amb èxit. 
 

4.6 PROPOSTES D’ORDENACIÓ DE LES INTERSECCIONS 
 
A  continuació  es  proposen  3  solucions  que  s’han  estudiat  per  a  cadascuna  de  les 
rotondes  per  les  quals  passa  el  traçat  de  la  plataforma  reservada.  Posteriorment, 
s’analitzarà quina d’aquestes  tres propostes  s’adapta millor  a  les 3  rotondes que es 
troben  al  llarg  del  traçat,  deixant  sense  actuació  les  dues  rotondes  d’inici  i  final de 
projecte. 
 
Proposta 1: Rotondes semaforitzades 
 
La  incorporació  dels  busos  a  la  rotonda  es  realitzaria  mitjançant  un  semàfor  que 
pararia al trànsit privat i deixaria incorporar al transport públic de línies regulars sense 
interferències.  L’autobús  entraria  i  sortiria  de  la  rotonda  sense  problemes,  i  el  seu 
funcionament global es pot dividir en dos parts: 



ANNEX 7: TRÀNSIT 
 

23 
 

 
a)   Funcionament habitual: Els semàfors de la rotonda estarien en àmbar. 

 
b)  Funcionament  puntual:  Els  semàfors  dels  carrils  destinats  als  vehicles 

lleugers es posen en vermell i el del bus obre el pas. L’activació de fase es fa 
només  pel  transport  públic  urbà,  amb  el  que  es  preveu  un màxim  de  10 
activacions per hora i sentit (freqüències de pas de 6 minuts). Les activacions 
sota demanda de vianants, estaran condicionades a un cicle de 180 segons. 

 
Característiques de la proposta: 
 

‐ Distància  de  seguretat de  20  a  30 metres  entre  la  sortida  de  la  rotonda  i  el 
semàfor. 

‐ Parades  de  bus  abans  d’entrar  a  la  rotonda.  És  molt  improbable  que  dos 
autobusos  facin  cua  donat  que  només  paren  els  autobusos  de  les  línies 
urbanes. 

‐ Pòrtics  de  reforç  de  la  senyalització  vertical  a  les  arribades  i  sortides  de  les 
rotondes. 

‐ Semaforització: Passos de vianants amb polsador amb cicles de 180 segons. La 
fase  de  verd  per  a  vianants  serà  de  20  segons.  Temps  de  desallotjament:  3 
segons. Temps de  verd  intermitent per a  vianants: 3  segons. Temps d’àmbar 
per a vehicle: 3 segons. La  fase s’activa en el moment en que el detector del 
carril  bus  detecta  un  senyal  enviat  des  d’un  bus  de  línia  regular  (urbà  o 
interurbà) 

‐ El funcionament del sistema seria desconnectat en hores vall o èpoques en què 
el trànsit no té nivells de servei superiors a A o B, essent el període estival una 
d’aquestes èpoques. 

‐ Per evitar obtenir nivells de servei inferiors als actuals, es pot mirar de suprimir 
els semàfors a la resta d’accessos a la rotonda. 

‐ Els passos de vianants es situarien just després de la parada del bus, aprofitant 
la secció semaforitzada. Tots els semàfors són actuats, és a dir, només s’activen 
en el moment en què es produeix una demanda (autobús o vianants), sempre 
que aquesta no sigui inferior a un cicle de 180 segons. 

‐ La programació del regulador esta composada per una fase única pels vehicles 
que en el moment en què hi ha una demanda,  s’activen  les  fases de pas de 
l’autobús o del vianants. La finestra que s’obre té un temps de 20 segons, més 3 
d’àmbar  i  3  de  desallotjament  en  el  cas  dels  vianants  i  5  en  cas  de 
desallotjament de la rotonda. 
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Funcionament puntual de la proposta 1 per a rotondes semaforitzades  

(Font: Transport Simulation Systems) 
 
Proposta 2: Rotondes semaforitzades per a vianants 
 
La  incorporació del  carril bus  a  la  rotonda  es  realitzaria  lliurament,  sense  semàfors, 
l’autobús perd la prioritat i acumula demores als accessos a les rotondes. 
 
Característiques de la proposta: 
 

‐  Semàfors per vianants als accessos de la rotonda. 

‐ Només es perd un màxim d’un 10% de la capacitat a les hores punta. 

‐ Només es semaforitzen els passos de vianants amb un polsador. 

‐ Només s’atura la fase de verd del semàfor una vegada cada cicle de 180 segons. 
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Proposta 2 de semafortizació dels passos de vianants. (Font: Transport Simulation Systems) 

Proposta 3: Carril bus pel centre de la rotonda semaforitzada 
 
Una  variant  que  funciona,  però  que  des  del  punt  de  vista  de  la  seguretat  vial,  la 
senyalització  i  la  ordenació  de  la  cruïlla  pot  resultar  complexa,  és  obrir  la  rotonda 
interiorment  per moure  els  autobusos  pel  seu  interior.  Aquesta  ordenació  obliga  a 
semaforitzar  de  nou  la  intersecció  tant  al  seu  interior  com  als  accessos.  Per  això, 
aquesta solució només s’adoptarà en aquelles rotondes en que l’accés del carril bus al 
traçat habitual de la rotonda sigui molt restrictiu o impossible degut a la falta d’espai o 
radis d’entrada i sortida. 
 
Característiques de la proposta: 
 

‐ Només s’activa la fase al pas dels autobusos, que han de creuar la rotonda pel 
seu interior. 

‐ La fase de vianants s’activa cada 180 segons. 

‐ No es recomana reduir de 4 a 2 semàfors per motius de seguretat. El fet de no 
semaforitzar interiorment suposa que el vehicle que circula per l’interior ho fa 
amb prioritat pel que circula sense atenció. Amb això, el vehicle que entra a la 
rotonda amb un semàfor en verd, percep que té prioritat de pas, amb el que es 
poden produir situacions de risc que han de ser avaluades. 

 

Proposta 3 de carril bus per l’interior de la rotonda amb semaforització interior. 
(Font: Transport Simulation Systems) 
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4.7 SIMULACIÓ DE LES PROPOSTES D’ORDENACIÓ A LES ROTONDES 
 
A partir de les dades obtingues de la IMD, el percentatge de vehicles pesants i el nivell 
de servei a les rotondes a estudiar, que s’han comentat en l’apartat 4.5, combinat amb 
les 3 propostes d’ordenació de  les rotondes de  l’apartat anterior, es pot realitzar una 
simulació  de  cadascuna  de  les  rotondes  per  determinar‐ne  quina  solució  s’adapta 
millor a cada cas. 
 
Proposta 1: Rotondes semaforitzades 
 
Amb  aquesta  solució  s’ha  pogut  comprovar  que  els  nivells  de  servei,  les  demores 
d’entrada  com  el  nombre  de  vehicles  en  cua  no  han  variat  de manera  significativa 
respecte a la situació actual. 
 
Proposta 2: Rotondes semaforitzades per a vianants 
 
L’aspecte de les vies al final de l’hora punta és el més semblant al de la situació actual 
de  les  tres propostes  realitzades,  ja que no  s’incideix directament  sobre  la  rotonda, 
sinó que únicament es col∙loquen semàfors a les vies d’accés per al pas de vianants. 
 
Proposta 3: Carril bus pel centre de la rotonda semaforitzada 
 
S’ha comprovat el funcionament de la rotonda partida pel pas de la plataforma pel seu 
interior. Des del punt de vista de  la capacitat, el comportament d’aquesta rotonda és 
similar al de la solució anterior, els problemes deriven de la orientació, la urbanització i 
la seguretat vial. 
 
Les demores són les úniques que s’incrementen respecte a la proposta 1, ja que el fet 
de semaforitzar  l’interior de  la rotonda pot provocar que els vehicles es parin com a 
mínim  dues  vegades,  una  abans  d’entrar  a  la  rotonda  i  una  altra  a  l’interior  de  la 
rotonda.  Les  cues  i  nivells  de  servei  són  molt  semblants  als  de  les  altres  dues 
propostes.  Els  vehicles  que  circulen  per  la  rotonda  es  troben  amb  que  la  prioritat 
queda abolida pel semàfor que està en el seu interior. 
 
Amb aquesta anàlisi, es pot definir quina és la millor solució per a cadascuna de les tres 
rotondes  estudiades:  la  plaça  de  Salt  (PK  0+720),  la  plaça  d’Europa  (PK  2+080)  i  la 
rotonda del Rellotge (PK 3+400) 
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Plaça d’Europa 
 
La segona rotonda que ha de creuar la plataforma reservada és la plaça d’Europa, node 
per  on  accediran  a  la  plataforma  reservada  tots  aquells  autobusos  de  les  línies 
interurbanes  provinents  de  l’est  (carrer  d’Emili Grahit)  i  oest  (passeig  d’Olot)  de  la 
ciutat.  A  l’estar  la  plataforma  totalment  segregada  del  trànsit  de  vehicles  lleugers, 
aquesta no necessita de preferència per fer la incorporació a la rotonda. 
 
En  aquest  sentit,  la  solució  serà  no  incorporar  cap  semàfor  preferencial  per  al 
transport públic, sinó que únicament es col∙locaran semàfors per al pas de vianants, tal 
i com proposava la proposta 2 de semaforització. 
 
 

Ordenació de la plaça d’Europa, amb les entrades semaforitzades només per a vianants. 
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Rotonda del Rellotge 
 
L’última rotonda que és travessada per la plataforma reservada és la que es troba prop 
del  final  del  projecte  i  que  rep  el  nom  de  rotonda  del  Rellotge.  Aquesta  rotonda 
requereix d’una anàlisi especial al  tractar‐se d’una  rotonda en  forma ovalada. És per 
això, que a l’arribar els dos carrils destinats per a l’autobús a l’altura de la mateixa no 
poden realitzar el gir per incorporar‐se a la rotonda de manera convencional per falta 
d’espai i coincidència amb altres entrades a la rotonda. 
 
És per el motiu exposat que s’ha decidit per adoptar  la proposta 3 d’ordenació de  la 
rotonda, tot vigilant els possibles riscos per a  la seguretat vial que  la prioritat de pas 
pot  comportar  per  als  vehicles.  Aquesta  proposta  fa  que  el  carril  bus  segueixi  per 
l’interior  de  la  rotonda,  sense  necessitat  de  realitzar  l’arc.  Això  comporta  haver  de 
semaforitzar les entrades a la rotonda i també els creuaments al seu interior per evitar 
possibles accidents  i confusions de prioritat de pas per als conductors. Amb aquesta 
proposta,  també  s’aconsegueix  dotar  de  prioritat  als  autobusos  que  circulin  per  la 
plataforma reservada gràcies al sistema de semaforització que s’activa amb  l’arribada 
d’un autobús al punt de creuament, mentre aquest cicle no s’hagi realitzat 180 segons 
abans. 
 

 
Ordenació de la rotonda del Rellotge, amb el carril bus partint la rotonda i les entrades semaforitzades, 

així com els dos encreuament del carril amb la rotonda. 
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4.  ANÀLISI DELS DESPLAÇAMENTS 

Per a caracteritzar els desplaçaments del municipi de Girona s’ha realitzat una 
àmplia recollida de dades de mobilitat, des d’aforaments i comptatges de 
desplaçaments fins a enquestes entre els ciutadans, amb l’objecte de 
quantificar cadascun dels components de la mobilitat. 

A continuació s’analitza la mobilitat de Girona en conjunt i per a cadascun dels 
districtes de la ciutat segons les dades de l’enquesta de desplaçaments 
quotidians. En els subapartats posteriors l’anàlisi es realitza per a cadascun 
dels mitjans de transport que, a banda de l’enquesta de desplaçaments 
quotidians, utilitzen dades d’aforaments realitzats. 

 

4.1.  MOBILITAT GLOBAL I MOBILITAT PER DISTRICTES SEGONS 
L’ENQUESTA DE DESPLAÇAMENTS QUOTIDIANS 

L’enquesta de desplaçaments quotidians de Girona (a partir d’ara EDQ), 
realitzada entre els mesos de setembre, octubre i novembre de 2006, permet 
obtenir dades actualitzades i molt complertes sobre la mobilitat generada pels 
habitants de la ciutat. 

El treball de camp plantejat per a aconseguir aquests objectius ha estat la 
realització d’una enquesta telefònica a 1.500 individus.  

Es va considerar l’enquesta telefònica com la millor eina per aconseguir els 
objectius atès les avantatges que proporciona: major accessibilitat a l’univers, 
i minimitzar la no resposta. 

Mitjançant les dades obtingudes es poden determinar les principals 
característiques de la mobilitat generada pels ciutadans de Girona, tant a 
nivell intern com a nivell extern.  

A l’annex 6 es pot veure el model d’enquesta emprat. 
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4.1.1. Mobilitat global 

A la següent figura es reprodueix de forma esquemàtica la mobilitat en el 
conjunt de Girona segons les dades de l’EDQ i, en el cas dels desplaçaments 
atrets, de l’enquesta de mobilitat obligada (EMO) de 2001. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Esquema mobilitat global de Girona 

Font: Elaboració pròpia, Intra S.L 



Pla de mobilitat urbana del municipi de Girona 
Anàlisi de la mobilitat 

 

 94

Com s’observa al gràfic, els ciutadans de Girona realitzen diàriament 219.689 
viatges dins de l’àmbit urbà. La majoria d’aquests (58,8%) es fan a peu o amb 
bicicleta. El vehicle privat s’utilitza en un 37,2% dels casos i el transport 
col·lectiu en el 4,0%. 

Els desplaçaments interurbans o generats pels gironins es xifren, tant d’anada 
com de tornada, en aproximadament 28.000 diaris. D’anada, la distribució 
modal és d’un 86,8% en vehicle privat, un 7,4% en sistemes de transport 
col·lectiu i un 5,8% a peu o amb bicicleta. De tornada, les xifres són 
pràcticament simètriques, un 87% en vehicle privat, un 8% en transport 
públic i un 5% a peu o amb bicicleta. 

Les principals destinacions dels residents a Girona són Salt, que representa un 
2,7% amb més de 6.500 desplaçaments diaris, seguida per Fornells de la 
Selva (0,7%), Vilablareix (0,6%), Sarrià del Ter (0,6%) i Barcelona (0,5%). 

 

Per calcular els desplaçaments atrets per Girona (desplaçaments des d’altres 
municipis fins a Girona realitzats per no residents) es fa una estimació a partir 
de l’enquesta de mobilitat obligada de l’any 2001. Aquests es valoren en 
aproximadament en 66.000 diaris. 

En aquest esquema de la mobilitat no està comptabilitzat, però, el trànsit de 
pas o el gruix de vehicles comercials (el 20% aproximadament si atenem als 
aforaments). Tampoc es contempla la mobilitat interna dels no residents que 
s’estima entre 2% i un 5% del total de la mobilitat interna. 

 

Gràfic 4.1: Distribució modal viatges Girona-altres municipis 
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Font: Elaboració pròpia, Intra S.L 
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4.1.2. Desplaçaments per districtes 

Als gràfics següents es caracteritza la mobilitat de cadascun dels districtes de 
la ciutat. En termes generals, al districte 5 és on es realitzen més 
desplaçaments amb vehicle privat, als districtes 1, 2 i 3 és on es mouen 
majoritàriament a peu o amb bici i, el transport públic s’utilitza més, 
proporcionalment, en els desplaçaments amb origen als districtes 4 i 6.  

 

• Districte 1 

Dels desplaçaments amb origen en el districte 1, un 56% es realitza a peu o 
amb bici i en destinació al propi districte o als districtes 2 i 3. El vehicle privat 
és més usat per als desplaçaments fora del municipi així com en els districtes 
5 i 6. 

 
Figura 4.2: Esquema mobilitat districte 1 

 
Font: Elaboració pròpia, Intra S.L 
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• Districte 2 

El districte 2 és el que té un total de desplaçaments més elevat de Girona, 
tant respecte dels interns en el propi districte (aproximadament 50.000) com 
dels externs (gairebé 48.400), fet que remarca el seu caràcter tant residencial 
com de localització d’activitat. Destaca sobretot l’alt nombre de desplaçaments 
amb destinació al districte 3. 

 
Figura 4.3: Esquema mobilitat districte 2 

 

Font: Elaboració pròpia, Intra S.L 
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• Districte 3 

El districte 3 també registre un nombre elevat de desplaçaments tant amb 
origen al propi municipi com fora d’aquest. Un bon nombre de desplaçaments 
es fan a peu o en bici, especialment als districtes fronterers com el 1,2 i 4, 
mentre que per la resta s’utilitza el vehicle privat. La població acostuma a fer 
servir més el transport públic per moure’s o viatjar cap als districtes 4 i 6. 

 
Figura 4.4: Esquema mobilitat districte 3 

 

Font: Elaboració pròpia, Intra S.L 
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• Districte 4 

Un dels percentatges més elevats de desplaçaments amb transport públic es 
dóna en els viatges del districte 4 (representen un 6,3% del total generats 
amb origen al districte 4), tot i que el volum d’usuaris més gran té lloc en els 
moviments amb origen al districte 3 (més de 4.000 desplaçaments totals). La 
major part dels desplaçaments es concentra fora del mateix districte, 
especialment amb destinació als districtes 2 i 3. 

 

 

 

 

Figura 4.5: Esquema mobilitat districte 4 

 

Font: Elaboració pròpia, Intra S.L 
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• Districte 5 

En els desplaçaments que es fan des del districte 4 i 5 cap al nucli veí de Salt, 
l’únic mitjà de transport utilitzat és el vehicle privat, segurament a causa de la 
distància entre el punt d’origen i el de destinació i a la manca d’una línia de 
transport públic directa, sense transbordament. El nombre de desplaçaments 
al dia segons districte de destinació és força homogeni. 

 

 

 

 

Figura 4.6: Esquema mobilitat districte 5 

 

Font: Elaboració pròpia, Intra S.L 
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• Districte 6 

El districte 6, de la mateixa manera que el 4, presenta un percentatge elevat 
de desplaçaments amb transport públic (un 6,4% del total generats amb 
origen al districte 6). El major volum de viatges generats tenen com a 
destinació els districtes 2 i 3, que representen el 43% del total de 
desplaçaments. Cal remarcar també el percentatge de moviments amb vehicle 
privat dins del mateix districte. 

 

 

 

Figura 4.7: Esquema mobilitat districte 6 

 

Font: Elaboració pròpia, Intra S.L 
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Gràfic 4.24: Mitjà de transport utilitzat pel personal docent i investigador (PDI) 
per arribar a Girona. Origen: fora de Girona 

 
Font: Oficina Verda UdG 

 

4.5.  VEHICLE PRIVAT 

4.5.1. Caracterització desplaçaments 

Diàriament es produeixen dins de l’àmbit urbà (origen i destinació) 106.156 
viatges en vehicle privat, un 12,7% dels quals són en moto. 

 
Gràfic 4.25: Desplaçaments interns per tipus de vehicle privat 
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Font: Elaboració pròpia, INTRA SL 
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El 86,6% d’aquests (91.871) són desplaçaments en automòbil. Si l’ocupació 
mitjana és del 1,1 el nombre de vehicles de residents que circulen per Girona 
es pot estimar en uns 84.000.  

A aquests se’ls ha de sumar els aproximadament 48.000 automòbils que 
entren i surten cada dia des d’altres municipis4 

Per motius de desplaçaments, a banda de la tornada al domicili, el vehicle 
privat s’utilitza majoritàriament per a viatges de mobilitat obligada, en un 
30,2% dels casos. Per motius de mobilitat no obligada (compres, gestions, 
oci...), representa el 24,7% dels desplaçaments.  

 

 
Gràfic 4.26: L’ús del vehicle privat per motiu de desplaçament 
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Font: Enquesta de desplaçaments quotidians, Intra S.L 

 

Si atenem a l’edat dels seus usuaris, la població entre els 30 i els 44 és 
majoritària, un 39,7%. Quant a la distribució per sexes les dones representen 
una proporció menor, el 43,7%. 

 

                                            
4 Estimació feta a partir de l’EMO de 2001. El 78% dels viatges atrets a l’EMO de 2001 es realitzaren en 
cotxe, l’ocupació mitjana era del 1,1. 
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Gràfic 4.27: Núm. de desplaçaments en vehicle privat per edat i sexe 
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Font: Elaboració pròpia, Intra S.L 

 

4.5.2. Intensitats de vehicles motoritzats 

La IMD (Intensitat Mitjana Diària de Trànsit) indica la quantitat de vehicles 
que transiten diàriament per un viari determinat.  

Amb la realització d’aforaments sobre la xarxa viària de la ciutat es determina 
el volum de circulació actual (en dia feiner) a un nivell molt complet, abastant 
gairebé tots els carrers importants de la ciutat. En primer lloc s’han recopilat 
dades de diverses fonts: 

• Ajuntament de Girona 

• Diputació de Girona 

• Direcció General de Carreteres 

• Ministerio de Fomento 

• ACESA 

• Estudi de mobilitat al municipi Salt (RACC) 

• Estudi de mobilitat al barri Domeny (INTRA SL) 

Les dades s'han complementat enguany amb la realització d'aforaments 
automàtics i recomptes manuals direccionals. 

S’han ubicat 13 punts de control d’aforament automàtic en els carrers de la 
xarxa bàsica de Girona, realitzats durant els dies 23, 24 i 25 de març de 2006. 
A l’annex 2 apareix tota la informació detallada per punts i ¼ d’hora de 
mesurament. 
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Per conèixer la dispersió i proporció de girs s’han realitzat recomptes de 
vehicles 26 cruïlles de la xarxa viària de la ciutat. A l’annex 3 es mostren les 
hores del recompte, així com tota la taula de moviments en detall. 

Tant la ubicació dels punts de comptatge manual com dels aforaments 
automàtics es troba representada al plànol 10. 

Amb tot el material recollit es pot reproduir el plànol d’intensitats de trànsit 24 
hores per a un dia feiner. Al mapa també es pot visualitzar quin és el 
percentatge de vehicles pesants. 

D’acord amb el plànol d’intensitats, la major part del trànsit motoritzat circula 
pels eixos que configuren la xarxa bàsica de la ciutat.  

Cada dia es produeixen 217.000 entrades i sortides del nucli de Girona. 

Les intensitats més importants es configuren en una malla de carrers de la 
xarxa bàsica ortogonal formada pels eixos Güell/Tarradellas – Barcelona – 
Lluís Pericot/Jaume I. Cada quadrant emmarcat entre aquests eixos i els seus 
perpendiculars suporten unes intensitats entre 14.000 veh./dia i 30.000 
veh./dia. 

És especialment remarcable l’eix vertebrador del carrer Barcelona amb unes 
intensitats molt uniformes al pas de tot el municipi. Aquesta “columna 
vertebral” del trànsit suporta una intensitat d’entre 20.000 a 25.000 mil 
vehicles dia.  

 
Figura 4.15: Esquema eixos i quadrants amb majors intensitats de trànsit 

 
Font: Elaboració pròpia 
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Altres viaris amb volums importants dintre d’aquesta malla principal són el 
carrer Rutlla, Migdia, Oviedo, Sant Narcís o Caterina Albert que actuen com a 
distribuïdors dintre de la xarxa bàsica, movent intensitats d’entre 1.000 i 3.000 
veh/dia. 

 

4.5.2.1.Nivells de servei 

Un cop assignada la intensitat de vehicles a la xarxa viària el següent pas 
consisteix en determinar el funcionament de la circulació en aquest escenari. 
Per això es calculen els nivells de servei, que són indicadors que han estat 
definits per representar dominis de funcionament d’una via tenint en compte 
les variables de velocitat, densitat i intensitat de servei.  

En el plànol 13 es mostra la longitud de la xarxa viària segons nivell de servei. 

 
Gràfic 4.28: Longitud de la xarxa segons nivell de servei 
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Font: Elaboració pròpia, INTRA, SL 

 

Els principals problemes de saturació de la xarxa viària es concentren alguns 
accessos d’entrada i sortida al nucli urbà i en les vies bàsiques de circulació. 

Especialment conflictiu és l’eix format és l’accés sud d’entrada i sortida per la 
C-65 i en menor mesura l’accés nord per la N-IIa.  

Dins la trama urbana sobresurten els problemes de saturació del 

• pont de Pedret   

• A la plaça Calvet i Rubalcaba entre el pont de l’Areny i G.V. Jaume I 

• L’eix de Santa Eugènia entre l’av. Sant Narcís i l’av. J. Tarradellas 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Per a poder determinar les millores que la construcció de la “plataforma reservada per 
a  l’autobús a  la ciutat de Girona” comportarà, és necessari analitzar  l’estat actual de 
les xarxes de transport de  la ciutat. D’aquesta manera s’identificarà tant  la xarxa per 
als desplaçaments  realitzats a peu, com  la xarxa de carrils bici,  la xarxa de  transport 
col∙lectiu urbà  i  la xarxa de transport col∙lectiu  interurbà que transcorre per  l’interior 
de la ciutat i que té com a node intermodal l’Estació de Girona. 
 
2. XARXA PER ALS DESPLAÇAMENTS A PEU  
 
Segons  l’EDQ  del  2006,  a  la  ciutat  de  Girona  es  realitzen  diàriament  126.000 
desplaçaments a peu, sense tenir en compte els viatges a peu que es combinen amb 
algun mitjà de  transport. Això  representa el 56,1% de  la mobilitat  interna  total dels 
residents. És, per tant, el principal mitjà de desplaçament  intern. En el 36% d’aquests 
casos el motiu de desplaçament és  la mobilitat no obligada, mentre que  la mobilitat 
obligada representa el 19% i el 45% restant dels desplaçaments són deguts a l’anada o 
tornada al domicili. Per edats de  la població,  s’ha pogut  concloure que els  residents 
d’entre 16 i 29 anys són els que realitzen el major nombre de desplaçaments a peu, un 
43,5% dels seus desplaçaments a la ciutat. 
 
El major  volum  de  desplaçaments  a  peu,  amb  diferència,  es  donen  al  centre  de  la 
ciutat, arribant fins a mes de 50.000 desplaçaments a peu al dia. Es tracta de  la zona 
més  cèntrica  i  comercial  de  la  ciutat,  que  comprèn  els  sectors  de  l’Eixample Nord, 
Mercadal, Barri Vell i Carme. El traçat de la plataforma reservada també transcorre per 
l’interior d’aquesta zona on el nombre de desplaçaments a peu és elevada, fet que pot 
fer reduir el nombre d’aquests desplaçaments a peu envers  la bicicleta o el transport 
públic col∙lectiu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volum de vianants al centre de la ciutat amb el traçat de la plataforma 

reservada per a l’autobús marcada en línia discontínua negra 
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Les característiques urbanes del municipi de Girona fan que el mitjà a peu sigui el més 
idoni per desplaçar‐se internament. Es tracta d’una ciutat de mida mitjana i compacta, 
amb un radi d’aproximadament 3 quilòmetres i amb una orografia que, llevat d’alguns 
barris, no presenta desnivells accentuats. A més,  la xarxa del barri Vell assegura una 
oferta  comercial,  de  servei  públic,  cultural,  educatiu  i  sanitari  que  conforma Girona 
com a una ciutat diversificada i policèntrica. 
 
El criteri de proximitat és una realitat que evita potencialment molts desplaçaments en 
vehicle motoritzat per raons de comerç, oci, estudis o treball. La circulació de persones 
per  la  via  pública  requereix  disposar  d’uns  espais  que  garanteixin  la  seguretat  i  el 
confort  en  les  activitats  diàries  d’aquells  que  es  desplacen  a  peu.  En  aquest  sentit, 
Girona ve aplicant una política clara per augmentar l’espai, l’accessibilitat i la seguretat 
dels  vianants  (Pla  d’accessibilitat, millores  en  accessibilitat  i  seguretat  a  les  escoles, 
etc.). En l’actualitat s’estan portant a terme diverses actuacions com les reformes dels 
carrers de Sant Agustí,  la Rutlla, el Carme o el pla de barris Sta. Eugènia  i Can Gibert 
amb  l’adopció  de  mesures  de  pacificació  del  trànsit,  accessibilitat  i  ampliació  de 
voreres. 
 
L’espai viari al conjunt de la ciutat de Girona es reparteix de la següent forma: el 62% 
està destinat al trànsit motoritzat  i el 38% restant als vianants (voreres  i carrers amb 
prioritat de vianants). El barri Vell és, amb diferència, el barri amb major espai viari 
destinat a  la circulació dels vianants. Es  tracta de  l’únic barri on  la proporció d’espai 
destinat al vianant, el 65%, és superior a la destinada a l’automòbil, seguit pel barri del 
Mercadal, on pràcticament tots els vials ofereixen la prioritat als vianants. Es tracta de 
zones on  la  circulació motoritzada, en  general, està  restringida excepte per  a  veïns, 
urgències  o  operacions  de  càrrega  i  descàrrega.  A  la  resta  de  barris  la  distribució 
d’espai és més favorable per a la circulació dels vehicles motoritzats. L’únic barri amb 
més d’un 40% d’espai destinat al vianant és Santa Eugènia. Entre un 35% i 40% trobem 
a l’Eixample, Montjuïc i els barris Nord i Oest. Els barris amb menor destinació per als 
vianants són les àrees industrials Mas Xirgu, àrea on s’inicia la plataforma reservada on 
únicament el 25% de l’espai viari està destinat al vianant. 
 
3. XARXA PER ALS DESPLAÇAMENTS AMB BICICLETA 
 
A  Girona  es  realitzen més  de  6.000  desplaçaments  diaris  amb  bicicleta,  xifra  que 
representa  un  2,26%  del  total  dels  desplaçaments. Un  2,71%  en  els  desplaçaments 
interns i un 0,51% en els desplaçaments externs. Per motius de desplaçament, a banda 
de  la  tornada  al  domicili,  la  bicicleta  s’utilitza  majoritàriament  per  a  viatges  de 
mobilitat obligada, en un 31,5% dels casos (sobretot per anar a la feina). Per motius de 
mobilitat  no  obligada  (compres,  gestions,  oci,  etc.),  representa  el  22,1%  dels 
desplaçaments. D’acord amb una enquesta realitzada per l’oficina verda de la UdG als 
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universitaris gironins durant el curs 2004‐2005, la bicicleta com a mitjà de transport és 
utilitzada pel 5% dels estudiants. 
 
Si atenem a l’edat dels seus usuaris, és majoritària la població més jove (entre els 16 i 
els 29) amb un 43,5%. Respecte de la distribució per sexes les dones representen una 
proporció menor, el 26,9%. Com a dada que mostra el seu ús potencial, d’acord amb 
l’enquesta  de  desplaçaments  quotidians,  un  36,8%  dels  enquestats  disposen 
habitualment d’una bicicleta per als seus desplaçaments. 
 
Pel que fa a  les  infraestructures adaptades a  la bicicleta a  la ciutat de Girona, podem 
afirmar que actualment existeixen 16,5 quilòmetres de carrils bici, dels 20 projectats 
en el Projecte de la Xarxa Bàsica de carrils bici per a la ciutat de Girona de l’any 1998. 
És per això que la ciutat necessita d’un impuls per acabar de complir amb els objectius 
que  es  van marcar  en  aquest  sentit  i  que,  gràcies  a  la  projecció  de  la  “plataforma 
reservada  per  a  l’autobús  a  la  ciutat  de  Girona”,  podrien  ser  resoltes  amb  més 
celeritat.  
 
Cal afirmar que els  itineraris actuals no constitueixen una xarxa bàsica de carrils bici 
pròpiament  dita,  ja  que  únicament  existeixen  dos  eixos  bàsics  a  cada  banda  de  la 
ciutat. A  la banda oest, un carril recorre tot el carrer Güell, des de  la Rotonda Ferran 
Puig fins al Passeig R. Berenguer II, connectant tot el barri de l’Eixample. Pel que fa a la 
banda est, un carril bici va des del barri Vell fins al barri de Montilivi connectant els dos 
campus universitaris. És per això que la construcció de la plataforma, que incorpora un 
carril  bici  que  travessa  tota  la  ciutat,  crearia  la  xarxa  que  es  busca  en  el  Projecte 
anteriorment comentat de l’any 1998 i acabaria amb els actuals manques de connexió 
entre  les dues bandes de  la  ciutat que  fa que molts dels principals punts d’atracció 
quedin  fora  de  l’àrea  d’influència  de  la  infraestructura  ciclista  existent.  Cal  apuntar 
també que la ciutat també compta amb la unió d’aquests dos carrils bici per part de la 
via verda que va d’est a oest de la ciutat (ve de Sant Feliu de Guíxols i va fins a Olot). 
 
Els criteris d’amplada no són homogenis, fet que dificulta la projecció d’aquests carrils 
a  la ciutat al no aclarir‐se una normativa que ho  reguli amb exactitud. Respecte a  la 
seguretat dels mateixos, tot i tractar‐se majoritàriament de carrils segregats del trànsit 
motoritzat,  hi  ha  determinats  trams  no  segregats  en  vies  on  el  volum  de  trànsit 
motoritzat és considerable  (com el carrer Carme). També s’ha detectat una  freqüent 
indisciplina  dels  conductors  de  vehicles  motoritzats  que  inhabiliten  els  carrils  al 
aparcar‐hi a sobre. 
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Carrils bici a la ciutat de Girona amb la projecció del carril bici de la plataforma  
reservada per a l’autobús marcat en línia discontínua vermella 

 

Al setembre de l’any 2009 es va posar en servei el sistema de bicicletes públiques de la 
ciutat  de  Girona  anomenat  Girocleta,  que  actualment  disposa  de  10  aparcaments 
distribuïts  per  tota  la  ciutat.  Es  preveu  que  en  un  futur  es  connectin  també  les 
poblacions de Salt i Sarrià de Ter amb aquest sistema de bicicletes que funciona igual 
que  qualsevol  dels  sistemes  que  han  aparegut  recentment  arreu  d’Europa.  La 
construcció de  la plataforma també podria col∙laborar a millorar el servei ofert per  la 
Girocleta,  ja  que  no  únicament  es  millorarien  les  infraestructures  amb  un  major 
número  de  quilòmetres  de  carril  bici,  sinó  que  també  es milloraria  l’accessibilitat  a 
aquest  mitjà  de  transport  i  la  intermodalitat  del  mateix  amb  el  transport  públic 
col∙lectiu amb  la possibilitat de col∙locar vàries estacions de bicicletes en  les mateixes 
parades que es projectaran per als autobusos urbans i interurbans. 
 
4. XARXA DEL TRANSPORT PÚBLIC COL∙LECTIU PER CARRETERA 
 
A  la ciutat de Girona s’ha de diferenciar entre dos tipus de transport públic col∙lectiu 
que  es  desplaça  pel  conjunts  de  carrers  i  carreteres  de  la  ciutat. Aquests  dos  tipus 
responen al nom de transport públic urbà  i transport públic  interurbà. El primer tipus 
es  refereix  a  les  línies  d’autobús  que  circulen  per  l’interior  de  la  ciutat  de Girona  i 
donen  servei  als  ciutadans  que  volen  accedir  entre  diferents  punts  del  municipi. 
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Aquest  servei  està  operat  per  dues  empreses.  Per  altra  banda,  el  segon  tipus  de 
transport col∙lectiu respon a la necessitat de connectar la ciutat de Girona amb la resta 
de poblacions del territori mitjançant el transport terrestre, en aquest cas en autocar i 
que està operat per vàries empreses concessionàries. 

4.1 TRANSPORT PÚBLIC URBÀ 

La xarxa urbana de Girona està formada per set línies pròpiament urbanes que donen 
servei  al  terme municipal  de  Girona  i  que  es  complementen  amb  tres  línies  més 
suburbanes que, a més de donar servei de forma exclusiva a alguns barris de la ciutat 
(Santa Eugènia, Vila‐Roja, Font de la Pólvora, Pedret i Pont Major) arriben a Salt i Sarrià 
de Ter. Les  línies urbanes  (L1, L2, L5, L7, L8, L10  i L11) són explotades per  l’empresa 
TMG (Transports Municipals del Gironès, SA) , mentre que les suburbanes (L3, L4 i L6) 
són gestionades per l’empresa TEISA (que també explota línies interurbanes). 
 
Cada barri gironí està servit per alguna  línia d’autobús que el connecta amb el centre 
de  la  ciutat.  La  xarxa  de  transport  públic  té  forma  d’estrella,  amb  línies  radials  o 
diametrals que passen totes pel centre i uns punts d’intercanvi ben 
identificats. Els tres més rellevants són: 
 

‐ Ramon Folch (Jutjats/Correus), per on passen les línies L1, L2, L5, L6 i L11. 
‐ Estació d’autobusos/RENFE, servida per les línies L2, L4, L7, L8 i L10. 
‐ Plaça Poeta Marquina, punt de correspondència per a les línies L2, L3, L4, L5 

i L7. 
 

Això permet una bona connexió entre els serveis de les dues empreses (TMG i TEISA). 
Però aquesta configuració, tanmateix, fa que no hi hagi relacions perimetrals entre els 
barris sense passar pel centre. S’ha de destacar que en algunes zones de  la ciutat els 
carrers són estrets  i per tant són de difícil accés per a autobusos estàndards  (cas del 
barri Vell i Sant Daniel). 
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Línies urbanes d’autobús a Girona 
 
Els principals centres atractors de viatges queden servits i es beneficien de connexions 
directes amb el centre de la ciutat (Hospital Josep Trueta, Hospital de Salt, Universitat 
de Girona – Campus de Montilivi i Àligues‐, complex esportiu Palau, etc.) 
 
En termes de cobertura territorial: 
 

‐ El 98,7% de  la població resident a  la ciutat de Girona té una parada d’autobús 
(línies de TMG i TEISA) a menys de 300 metres. 

‐ El 86,7% del sòl urbà està situat a menys de 300 metres d’una parada d’autobús 
(línies TMG i TEISA). 
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Pel que fa a  la cobertura temporal de  la xarxa de bus urbana, els dies feiners la xarxa 
funciona a partir de les 7.00 del matí fins al voltant de les 22.00. Les línies suburbanes 
de  també  TEISA  tenen  un  horari  similar.  El  dissabte  es manté  gairebé  la mateixa 
cobertura horària, mentre que és el diumenge quan queden sense funcionar les línies 
L4, L7, L8, L10 i L11, fent que els barris de Can Gibert del Pla, Torre Gironella, Montilivi, 
Güell  i Sant Daniel quedin sense servei. Les altres  línies  tenen una cobertura horària 
més reduïda, de les 10.00 a les 21.30/22.00 aproximadament. 
 
L’amplitud horària en  feiner pot  ser adequada per a  la mobilitat  interna a  la  ciutat, 
però impossibilita certes connexions amb línies interurbanes (autobús i ferrocarril) per 
arribar a treballar a l’àrea metropolitana de Barcelona. 
 
Els nivells d’oferta de les línies varien entre 20 i 183 expedicions diàries per a 
un dia feiner. Es poden identificar tres tipologies de línies: 
 

‐ Les  línies  estructurants,  que  ofereixen  un  nivell  d’oferta més  elevat  al  tenir 
freqüències de pas d’entre 10  i 15 minuts són  les  línies: L5  (Germans Sàbat – 
Vilablareix  ‐  Aiguaviva),  L3  (suburbana  Girona  –  Salt  pel  carrer  Major),  L4 
(suburbana Girona  ‐  Salt  pel  pg. D’Olot)  i  L6  (suburbana Vila Roja  ‐ Girona  ‐ 
Sarrià de Ter), L1 (Montjuïc ‐ Avellaneda), L2 (Hospital J. Trueta ‐ Avellaneda) i 
L11 (Cap Güell ‐ Sant Daniel/UDG Montilivi). 
 

‐ Les  línies complementàries, amb una oferta més  reduïda al  tenir  intervals de 
pas  de  30 minuts  són  les  línies:  L7  (Torre  Gironella  ‐  Can  Gibert  del  Pla  ‐ 
Hospital de Salt) i L8 (Estació d’autobusos RENFE ‐ UdG Montilivi). 
 

‐ Les  línies amb una oferta menor que tenen  interval de pas de 60 minuts és  la 
línia  L10  (Estació d’autobusos RENFE  ‐  Fornells) que dóna  servei a  zones poc 
denses. 
 

En els darrers anys ha augmentat progressivament el número de quilòmetres anuals 
realitzats per les línies de TMG, arribant a un increment del 42% en els últims 10 anys, 
que situa a les línies d’aquesta empresa en 863.000 km a l’any 2005. 
 
Pel que fa a la velocitat comercial, fet que es veurà molt afavorit amb la creació de la 
plataforma reservada per a aquestes línies, actualment és de 16,44 km/h. Comparada 
amb  la velocitat comercial d’altres ciutats de  les mateixes dimensions és elevada, fet 
que farà que amb les millores es pugui arribar a valors propers als 20 km/h o fins i tot 
superar‐ho. 
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Fins a  l’actualitat existeixen únicament dos  carrils bus a  la ciutat,  fet que millora de 
manera molt reduïda el transport col∙lectiu. Aquests dos carrils són: 
 

‐ Carril bus c/ M.A. Capmany, prop de la universitat de Montilivi. 
‐ Carril bus c/ Santa Eugènia. 

 
Aquests, no estan equipats amb separadors fixos sinó que aquests estan pintats a terra 
amb l’esment “bus” en lletres blanques i senyalització vertical. Amb la incorporació de 
la plataforma reservada, que sí anirà equipada de separadors fixos en alguns trams, es 
potenciarà l’ús del transport públic de manera molt significativa. 
 
Altres elements relacionats amb la xarxa de transport públic urbà són els aparcaments 
de  dissuasió  (P&R),  sovint  associats  a  les  línies  de  ferrocarril,  al  permetre  deixar  el 
vehicle privat en  ciutats properes o als afores de  la  capital a  tocar d’una parada de 
transport públic. D’aquesta manera es redueixen els cotxes al centre de  la ciutat  i es 
dóna  una  alternativa  a  aquelles  persones  que  no  poden  o  no  volen  efectuar  tot  el 
trajecte en autobús o tren. Actualment a la ciutat de Girona no hi ha aparcaments de 
dissuasió,  tot  i que en una  fase  futura del projecte de construcció de  la “plataforma 
reservada per  a  l’autobús  a  la  ciutat de Girona”  es preveu  introduir‐ne un  tant per 
l’entrada sud de la ciutat al polígon Mas Xirgu, com al nord a la zona de l’hospital Josep 
Trueta. 
 
Girona compta amb tres polígons industrials principals. Els polígons de Domeny Nord i 
Domeny Sud, servits per  la  línia  interurbana entre Girona  i Sant Gregori, operada per 
Hispano Hilarienca,  i el polígon de Mas Xirgu, el més gran  i servit per  la  línia L5 amb 
dues  parades  excèntriques  del  tram  comú  amb  un  interval  de  pas  de  15.  Sembla 
evident doncs, que  si  la projecció de  la plataforma  reservada  transcorre per  aquest 
tercer  polígon,  també  se’n millorarà  l’accessibilitat,  permetent  una millor  connexió 
amb el centre de la ciutat. 
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Oferta de bus urbà als polígons de Domeny (sud i nord) i el polígon Mas Xirgu 
 
 

Anàlisi dels desplaçaments en transport públic col∙lectiu urbà 
 
La  demanda  total  de  les  línies  explotades  pels  Transports  Municipals  del  Gironès 
(TMG),  que  opera  la majoria  de  línies  urbanes,  va  ser  de  2,6 milions  de  viatgers  el 
passat any 2009, el que va suposar un  increment  interanual del 20% respecte a  l’any 
anterior. 
 
 
 
 
 
 
 

Dades de la demanda de les línies urbanes de TMG. (Font: TMG) 
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La  línia  amb  una major  demanda  és  la  línia  L5  (Germans  Sàbat  –  Girona  Centre  – 
Vilablareix  –  Aiguaviva),  que  precisament  és  la  que  transcorre  en  la  direcció  on  es 
projecta la plataforma reservada, i fins i tot arriba a compartir algun tram amb el traçat 
projectat. Amb més  de  800.000  viatges  anuals,  aquesta  línia  representa  el  31%  del 
total de  viatgers que usen  la  xarxa de busos urbans de Girona.  La  segona  línia més 
usada és la L1 (Montjuïc – Avellaneda), que amb gairebé 650.000 viatges anuals suposa 
el 25% del total de viatges. 
 

Evolució anual del número de viatges de les línies operades per TMG. (Font: TMG) 
 
De  les  línies que hem anomenat com a  suburbanes, en destaca  la  línia L3, que amb 
més  de  1 milió  de  viatges  anuals  és  la més  important  de  les  operades  per  TEISA,  i 
també de tota la xarxa de línies de què disposa la ciutat. En segon terme hi ha la línia 
L4 amb 600.000, i finalment la L6 amb 500.000 viatgers anuals. (Veure apèndix 1) 
 
Per  determinar  l’eficiència  de  la  xarxa  de  línies  urbanes  de  Girona  (línies  TMG)  és 
necessari observar els ràtios  indicadors de servei  i comparar‐los amb altres ciutats de 
la mateixa mida que Girona. Veiem que l’índex d’ocupació per a l’any 2009 es situa en 
1,96 viatgers/km, valor clarament  inferior que el de  la mitjana de  les altres ciutats de 
mateixa mida. Analitzant el  ràtio de viatges per habitant, veiem que es  troba en 27, 
quan la mitjana catalana es troba en 19, fet que demostra que les línies operades per 
TMG poden seguir essent operades al presentar uns resultats acceptables. 
 
A partir de les enquestes de mobilitat disponibles sobre Girona s’ha pogut determinar 
el repartiment modal en l’accés als tres principals polígons de la ciutat, considerant els 
desplaçaments respecte de  les zones a  les quals corresponen. Agregant  les dades per 
als  tres  polígons  (Domeny  Nord  i  Domeny  Sud  i Mas  Xirgu)  resulta  que  l’accés  en 
transport  públic  representa  l’1%  dels  desplaçaments, mentre  que  l’anar  a  peu  i  en 
bicicleta es dóna en  l’11% dels casos. Així, el vehicle privat  s’utilitza en un 88% dels 
desplaçaments  per  accedir  a  aquests  punts,  fet  que  demostra  la  falta  d’oferta  de 
transport públic i accessibilitat a aquestes zones de la ciutat. 
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Per a analitzar si la xarxa urbana de busos de la ciutat de Girona es correspon amb els 
desplaçaments que  realitzen els gironins per  la  seva ciutat, és necessari analitzar els 
desplaçaments amb origen i/o destinació la pròpia ciutat. Així, gràcies a les enquestes 
realitzades  a  les  que  s’ha  pogut  accedir,  s’ha  comptabilitzat  un  total  de  13.238 
desplaçaments diaris, xifra que suposa un 5% del total de desplaçaments realitzats a la 
ciutat  amb  el  que  queda  demostrat  que  la  utilització  del  transport  públic  urbà  té 
encara una baixa influència en els viatges que els ciutadans realitzen per l’interior de la 
ciutat. D’aquests 13.238 desplaçaments comptabilitzats, el 67% són interns, el 6% són 
amb origen o destí la població de Salt, i el 27% restant amb altres municipis de la zona 
on arriba la xarxa de bus urbà, com és el cas de Sarrià de Ter i Fornells de la Selva. 

Percentatge del nombre d’usuaris que usen les diferents línies urbanes 
d’autobús de Girona (Font: PMUG)   
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A continuació es proposa un anàlisi dels  fluxos entre els 6 districtes de  la ciutat que 
s’han exposat en l’annex anterior referent al trànsit, on es podrà observar la magnitud 
de cada un d’ells, el sentit i el percentatge que representa respecte el total de la ciutat. 
(Veure  l’apèndix  2  per  a  l’estudi  complet).  En  aquest  cas,  i  tal  com  s’ha  comentat 
anteriorment,  per  sintetitzar  l’estudi  únicament  s’estudiaran  els  fluxos  originats  i 
rebuts al districte 3, on s’ubica el projecte de la plataforma reservada. 
 
S’ha pogut constatar de les dades obtingudes, que el districte 3 és el que te la relació 
interna en transport públic més elevada, ja que el 4% dels desplaçaments es realitzen 
en  l’interior  del  districte.  Aquesta mobilitat  a  l’interior  del  districte  és  deguda  a  la 
presència de fins a 5  línies de transport públic urbà, com són  les  línies L3, L4, L5, L7  i 
L11. Els districtes del nord de la ciutat, com són el districte 5 i 6, reben respectivament 
un  9%  i  un  11%  dels  viatges  generats  al  districte  3,  gràcies  a  les  línies  L1  i  L5.  La 
connexió  amb  la  població  de  Salt  és  inferior,  ja  que  només  suposa  el  4%  dels 
desplaçaments  en  bus,  però  alhora  és  el  que  té  un  major  percentatge  de 
desplaçaments a peu, un 25%. 
 

Relació de desplaçaments amb origen el districte 3. (Font: PMUG) 
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4.2 TRANSPORT PÚBLIC INTERURBÀ 

El punt neuràlgic del transport interurbà de viatgers a la ciutat de Girona és el complex 
de  les estacions de  ferrocarril  i d’autobús. L’estació de  ferrocarril està entre  les cinc 
més  importants de Catalunya en quant a viatgers, mentre que  la d’autobús és  la més 
important en tot el territori. Entre ambdues sumen un total de més de 5,7 milions de 
viatgers  anuals  (dades  de  l’any  2006),  amb  un  increment  interanual  d’un  6,5% 
aproximadament. 
 
El projecte de la “plataforma reservada per a l’autobús a la ciutat de Girona” abordarà 
aquest node intermodal amb la importància que mereix a dins la ciutat, facilitant tant 
les  arribades  i  sortides  dels busos  interurbans,  com  la  seva  ràpida  connexió  amb  el 
transport ferroviari de mitjana, llarga distància i alta velocitat. 
 
Centrant  l’estudi  en  el  transport  col∙lectiu  per  via  terrestre,  és  a  dir,  en  les  línies 
interurbanes  d’autobús,  cal  destacar  que  únicament  s’han  pogut  obtenir  dades  de 
totes aquelles  línies que són operades des de  l’Autoritat Territorial de  la Mobilitat de 
l’Àrea de Girona (ATM), creada l’any 2008, per tal d’oferir un millor servei integrat als 
viatgers de  les comarques gironines. Així,  la majoria de  línies que  transcorren per  la 
ciutat estan englobades en aquest sistema tarifari  integrat, amb el que  les dades que 
es proporcionaran són molt semblants a la realitat de la ciutat i l’Estació de Girona en 
concret.  En  aquest  sentit,  són  6  els  operadors  adscrits  a  aquest  sistema  tarifari 
integrat.  Aquestes  empreses  són  TEISA,  Moventis,  Hispano  Hilarienca,  AMPSA, 
Autocars R.Mas i Barcelona Bus, que ofereixen diverses línies interurbanes de connexió 
amb el territori. 
 
A  continuació  s’exposa  la  relació de  línies que  tenen origen  i destinació  l’Estació de 
Girona de les adscrites en l’ATM de l’àrea de Girona: 
 
TEISA: L100: Girona – Banyoles – Olot 
  L101: Girona – Caldes de Malavella 
  L102: Girona – Amer – Olot 
  L103: Girona – Santa Coloma de Farners 
  L105: Girona – Sant Feliu de Guíxols 
 
Moventis: L200: Girona – Flaçà 

 L202: Girona – Madremanya 
 L203: Girona – Palamós (Per Llagostera) 
 L206: Girona – Palamós (Per la Bisbal d’Empordà) 

 
Hispano Hilarienca: L300: Girona – Sant Hilari Sacalm (Per Anglès) 

L301: Girona – Sant Martí de Llèmena 
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AMPSA: L400: Girona – l’Estartit (Per Sant Jordi Desvalls) 
 
Autocars R.Mas: L500: Girona – Lloret de Mar (Per Vidreres) 
 
Barcelona Bus: L600: Girona – Blanes (Per Maçanet de la Selva) 
      L601: Girona – Aeroport Girona‐Costa Brava 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa de les zones i línies integrades a l’ATM de Girona 
 

Durant l’any 2009, l’ATM de Girona ha transportat més de 6.200.000 viatgers, fet que 
suposa  un  increment  del  15%  respecte  a  l’any  anterior.  Per  a  poder  interpretar 
correctament la importància que cal donar a l’Estació de Girona en quant a nombre de 
desplaçaments  realitzats,  s’han  calculat  el  nombre  d’expedicions  amb  origen  o 
destinació  a  l’estació,  fets  pels  vehicles  dels  6  operadors  anteriorment  comentats. 
S’han dividit els resultats en expedicions en dies feiners, en dissabtes i en dies festius, 
per a tal d’identificar el trànsit d’autocars que es produeix a la ciutat. 
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En  la  taula  següent  es  mostren  els  resultats  referents  a  les  entrades  i  sortides 
d’expedicions a l’Estació de Girona en dies feiners, desglossat per operadors: 
 

  Surten de l’Estació  Arriben a l’Estació 
TEISA  95  94 
Moventis  70  70 
Hispano Hilarienca  17  17 
AMPSA  10  10 
Autocars R.Mas  13  12 
Barcelona Bus  29  28 
TOTAL  214  211 

Número d’expedicions en dia feiner amb origen o destí l’Estació de Girona 

 
A  continuació  es mostren  els  resultats  obtinguts  d’expedicions  en  dissabte,  també 
desglossat per operadors: 
 

  Surten de l’Estació  Arriben a l’Estació 
TEISA  30  30 
Moventis  41  41 
Hispano Hilarienca  4  4 
AMPSA  6  6 
Autocars R.Mas  5  5 
Barcelona Bus  23  23 
TOTAL  95  95 

Número d’expedicions en dissabte amb origen o destí l’Estació de Girona 

 
Per últim, es mostren el número d’expedicions que s’han obtingut pels 6 operadors en 
diumenge i festius: 
 

  Surten de l’Estació  Arriben a l’Estació 
TEISA  22  22 
Moventis  39  39 
Hispano Hilarienca  3  3 
AMPSA  6  6 
Autocars R.Mas  3  3 
Barcelona Bus  21  21 
TOTAL  84  84 
Número d’expedicions en diumenge o festiu amb origen o destí l’Estació de Girona 

 
 

Per a poder determinar amb certesa si la construcció de la “plataforma reservada per a 
l’autobús  a  la  ciutat  de Girona”  tindrà  un  impacte  directe  en  la  xarxa  d’autobusos 
interurbans és necessari determinar quina és l’entrada i sortida que utilitzen aquestes 
línies per accedir a  la ciutat  i a  l’Estació d’autobusos de Girona. Serà aquesta  l’única 
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manera  per  determinar  si  l’impacte  és  molt  positiu  per  aquestes  línies,  al  reduir 
considerablement  el  temps  d’accés  fins  a  l’Estació,  situada  aproximadament 
equidistant dels dos extrems del carril bus projectat. Cal  recordar, que a part de  les 
línies integrades en l’ATM de Girona, també s’han de tenir en compte la resta de línies 
interurbanes que no hi estan adscrites donada  la seva connexió amb altres parts del 
territori, com comarques de Barcelona o Lleida (operades per Barcelona Bus i Eix Bus), 
així com tots  les  línies que realitzen trajectes  internacionals (operades per Eurolines  i 
Linebus) 
 

Entrades de línies interurbanes a la ciutat de Girona amb la plataforma reservada en línia vermella 

 
Tal i com es pot observar en la figura anterior, veiem que la ciutat té quatre entrades 
principals de les línies interurbanes d’autobús que corresponen amb el nord, sud, est i 
oest de la ciutat. L’entrada pel nord de la ciutat es realitza per la N‐IIa que s’endinsa en 
la ciutat després de travessar  la població de Sarrià de Ter  i, un cop passat el riu Ter, 
arriba  a  la  rotonda  del  Pont  de  Pedret  on  s’inicia  la  plataforma  reservada.  És  per 
aquesta  entrada  on  es  produeix  la  major  freqüència  d’expedicions  en  dia  feiner, 
arribant a les 79 i 80 d’entrada i sortida respectivament. 
 
Pel que fa a l’entrada pel sud de la ciutat, també es realitza per la N‐IIa, un cop passada 
la  població  de  Fornells  de  la  Selva.  Per  aquesta  entrada  sud  també  es  produeix  un 
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important  flux de busos  interurbans,  ja que són gairebé 80 els que ho  fan en els dos 
sentits  en  dia  feiner.  Per  enllaçar  aquesta  entrada  de  busos  amb  la  plataforma 
reservada és necessari que els busos es desviïn per  la C‐65 fins a  la rotonda de Santa 
Coloma, on allà podran incorporar‐se al carril bus i entrar a la ciutat de manera ràpida i 
senzilla fins a l’Estació d’autobusos de Girona. 
 
L’entrada per l’est de la ciutat es produeix per la carretera C‐250 després de passar per 
la  població  de  Quart,  per  on  es  produeix  una  també  un  important  flux  de  línies 
interurbanes.  En  concret,  en  dies  feiners  s’arriba  a  les  45  expedicions  per  sentit, 
mentre que els dissabtes  i  festius es  redueix  fins  a  les 30  aproximadament.  L’enllaç 
amb  la plataforma  reservada es produirà  a  la plaça d’Europa,  a escassos metres de 
l’Estació d’autobusos de Girona. 
 
Per  últim,  l’entrada  per  l’oest  de  la  ciutat  es  produeix  per  la  carretera  N‐141,  on 
després  travessar  la  població  de  Salt  per  l’avinguda  dels  Països  Catalans,  enllaça  a 
Girona  pel  passeig  d’Olot,  i,  posteriorment,  també  es  troba  amb  la  plataforma 
reservada  a  la  plaça  d’Europa.  És  per  això,  que  la  importància  d’aquest  node,  que 
actualment es troba en obres degut a l’arribada del tren d’alta velocitat a la ciutat de 
Girona, ha de ser concebut tenint en compte el flux diari de busos urbans i interurbans 
que  s’hi  produeix.  En  aquest  sentit,  s’ha  de  projectar  de  manera  que  es  faciliti 
l’arribada del transport col∙lectiu a l’Estació, intentant evitar la penalització del trànsit 
del vehicle privat, al ser una via de vertebració per a la ciutat. 
 

Viatgers de les línies integrades en l’ATM de GIrona 
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5. MILLORES DE LA XARXA DE TRANSPORT AMB LA PLATAFORMA RESERVADA 
 
Per a poder justificar l’execució del present projecte, és necessari determinar quina és 
la rellevància que aquest tindrà en  la nova distribució dels serveis de transport públic 
col∙lectiu,  tant  urbans  com  interurbans,  a  la  ciutat  de  Girona.  Sembla  lògica  la 
interpretació que  la  construcció de  la plataforma  reservada  suposarà una  important 
reducció  del  temps  que  els  autobusos  interurbans  triguen  en  arribar  a  l’Estació  de 
Girona. A aquest  fet evident, és necessari  sumar‐li una bona utilització del carril per 
part  de  les  línies  urbanes.  Serà  d’aquesta  manera  quan  estarà  més  justificada 
l’execució del present projecte. 
 
En  aquest  sentit,  a  continuació  es  pretén  fer  un  estudi  de  la  utilitat  que  tindrà  la 
plataforma  reservada  per  a  les  línies  urbanes  d’autobús.  Així,  s’analitzarà 
l’accessibilitat  de  les  parades  construïdes,  la  redistribució  necessària  de  les  línies 
existents per adaptar‐les a  l’obra, així com  la necessitat de construir aparcaments de 
dissuasió  a  l’exterior  del  nucli  de  la  ciutat,  ben  connectats  amb  la  plataforma 
reservada, per reduir d’aquesta manera el volum de vehicles al casc urbà. 

5.1 REDISTRIBUCIÓ DE LES LÍNIES URBANES D’AUTOBÚS 

La  primera  mesura  a  prendre  per  part  de  les  autoritats  competents,  seria  la 
homogeneïtzació de  la gestió de totes  les  línies urbanes d’autobús de  la ciutat sota 
un  únic  operador,  creant  així  horaris  de  pas  i  freqüències  que  facilitin  les 
correspondències amb els corredors que s’exposaran a continuació. 
 
Tal  i com s’ha mostrat en  l’apartat anterior,  les  línies urbanes de  transport col∙lectiu 
tenen una forma radial, amb centre l’estació de Girona. Aquesta radialitat provoca que 
importants nuclis de població allunyats de l’estació no quedin ben connectats entre si. 
Amb  la utilització del  carril bus es pretén  crear un  corredor nord‐sud que pugui  ser 
usat com a vertebrador de  la xarxa de busos urbans de  la ciutat, essent necessària  la 
creació d’un altre corredor est‐oest de via reservada en un futur (el 35% dels usuaris 
usen  aquesta  direcció).  Així  la  resta  de  línies  podrien  servir  els  barris  perifèrics  al 
centre de la ciutat, creant una malla que englobés a tota la ciutat mitjançant els busos 
de barri, que tindrien parades de correspondència en els corredors principals. 
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Corredors nord‐sud i est‐oest amb les parades necessàries per poder connectar amb els barris perifèrics 

 

5.2 CREACIÓ D’APARCAMENTS DISSUASORIS  

Una  altra mesura  a prendre per millorar  la utilització del  transport públic urbà  a  la 
ciutat de Girona, és la creació d’aparcaments de dissuasió a l’exterior del casc urbà que 
estiguin  ben  connectats  mitjançant  autobús  amb  el  centre  de  la  ciutat.  Aquesta 
mesura  ha  d’anar  acompanyada  de  penalitzacions  a  l’entrada  no  obligada  amb  el 
vehicle privat al  centre de  la  ciutat,  com pot  ser  l’abolició de  l’aparcament  lliure de 
pagament  a  tot  el  centre  de  la  ciutat.  D’aquesta  manera,  es  potenciaria  que  els 
conductors aparquessin el vehicle en un aparcament que costés els viatges d’anada  i 
tornada amb l’autobús al centre de la ciutat, podent usar també el carril bici per entrar 
a  la  ciutat.  Una  segona mesura  per  a  potenciar  l’ús  d’aquest  aparcament  seria  la 
creació  de  serveis  complementaris  per  als  conductors,  com  ara  centres  comercials, 
cafeteries i altres serveis. 
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Actualment,  ja existeixen algunes bosses d’aparcament a  la ciutat, tot  i que aquestes 
seran modificades amb el projecte que ens ocupa. Algunes degut a la seva desaparició i 
d’altres  degut  a  la  seva  ubicació  més  allunyada  del  centre  de  la  ciutat  degut  al 
creixement urbanístic de la mateixa. (Consultar apèndix 3) 

Actuals bosses d’aparcament a la ciutat de Girona 
connectades amb el transport públic urbà 

 

Amb  això,  es  pretén  construir  en  una  fase  posterior  un  aparcament  dissuasori  a 
l’entrada sud de  la ciutat, connectat amb  la carretera C‐65  i molt proper de  l’entrada 
de l’autopista AP‐7. Per altra banda, al nord de la ciutat, es pretén aprofitar els espais 
de la zona de l’hospital Josep Trueta per construir‐hi un aparcament que permeti suplir 
totes  les places d’aparcament que se suprimiran a  la zona de  la Copa, situada en una 
zona massa  cèntrica  per  absorbir  el  volum  de  vehicles  que  actualment  aparca  a  la 
ciutat i que provoca una gran congestió del centre de la ciutat. 
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6. PARADES DE LA PLATAFORMA RESERVADA 
 
La nova plataforma  reservada per  a  l’autobús    a  la  ciutat de Girona disposarà de  8 
parades al llarg del seu recorregut, incloses les parades a l’estació de Girona i l’estació 
de la Copa. Aquestes estaran distribuïdes de manera equidistant aproximadament uns 
400 metres. D’aquesta manera es pretén captar el màxim número d’usuaris potencials. 
Les parades de sud a nord de la plataforma seran: 
 

‐ Plaça de Salt (PK 0+700) 
‐ Carrer València – Avinguda Sant Narcís (PK 1+200) 
‐ Plaça Salvador Dalí (PK 1+600) 
‐ Plaça d’Europa (PK 2+020) 
‐ Estació de Girona (PK 2+440) 
‐ Plaça poeta Marquina (PK 2+710) 
‐ Carrer Bonastruc de Porta – Avinguda 20 de juny (PK 3+060) 
‐ Estació de la Copa (PK 3+500) 

 
En  les  primeres  7  parades,  s’instal∙laran  2 marquesines,  una  per  a  cada  sentit  de 
circulació, per a la millora de prestació del servei als usuaris que esperen els autobusos 
de  les  línies urbanes. A  l’última parada,  la de  l’estació de  la Copa, es disposarà de 4 
andanes per cada sentit de circulació per a  l’espera dels autobusos, tant urbans com 
interurbans. A continuació es detallen  les 7 primeres parades de  la plataforma. Més 
endavant,  a  l’annex  17  de  l’Estació  de  la  Copa  serà  analitzada  amb més  detall  la 
vuitena parada de la plataforma reservada. 
 
6.1 DESCRIPCIÓ DE LES PARADES 
 
Plaça de Salt (PK 0+700) 
 
La parada de  la plaça de Salt se situa a banda  i banda de  la  rotonda en qüestió, per 
facilitar  d’aquesta  manera  els  accessos  a  les  parades  amb  els  passos  de  vianants 
corresponents  i  entorpir  el mínim  possible  el  trànsit,  tant  de  vehicles  lleugers  com 
d’autobusos que no hi fan parada. 
 
La parada en direcció nord es situa abans d’arribar a la plaça de Salt, a la carretera de 
Santa Coloma, en el PK 0+650, mentre que  la parada en direcció  sud es  troba al PK 
0+790. 
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Parada plaça de Salt, amb la plataforma en direcció nord al PK 0+650 i en direcció sud al PK 0+790 

 
Carrer València – Avinguda Sant Narcís (PK 1+200) 
 
A  la  confluència dels  carrers de València,  l’avinguda de Sant Narcís  i  la  carretera de 
Santa Coloma es troba la segona parada de la plataforma reservada. En aquest cas, les 
andanes  estan  situades  a  la mateixa  altura  i  amb  una  amplada  de  plataforma  de  8 
metres que faciliti  l’avançament als autobusos  interurbans que no realitzin parada en 
aquest punt. 
 

Parada del carrer València – Avinguda Sant Narcís, situada a la carretera de Santa Coloma a  
l’altura del PK 1.200 
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Plaça Salvador Dalí (PK 1+600) 
 
La tercera parada de la plataforma reservada ja es troba sobre el terraplè alliberat per 
les vies del tren. Molt propera a  l’espai comercial Girocentre, podrà ser utilitzada per 
nombrosos compradors gràcies a  la facilitat d’accés que donaran  les rampes  i escales 
construïdes.  La  tipologia  de  la  parada  serà  la mateixa  que  té  l’anterior  del  carrer 
València – Avinguda de Sant Narcís. 
 

Parada de la plaça Salvador Dalí amb les rampes d’accés des dels carrers Oviedo (oest) i Bru Barnoya 
Xiberta (est), on s’accedeix a la plaça Salvador Dalí i el centre comercial Girocentre, al PK 1+600 

 
Plaça d’Europa (PK 2+020) 
 
La quarta parada es troba a la plaça d’Europa al PK 2+020. En comptes de col∙locar una 
plataforma abans d’entrar a  la rotonda per a cada sentit, s’ha decidit per ajuntar‐les 
totes en l’espai alliberat al carrer Josep Maria Gironella, per facilitar la conexió amb les 
línies que transcorren pel passeig d’Olot de la xarxa urbana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plataforma reservada per a l’autobús a la ciutat de Girona 
 

28 
 

Parada de la plaça d’Europa situada a la confluència dels carrers Josep Maria Gironella i el  
passeig d’Olot amb la mateixa plaça 

 
Estació de Girona (PK 2+440) 
 
La  parada  que  se  situarà  a  la  nova  estació  intermodal  de  Girona  serà  del  tipus 
estàndard, disposant les andanes una davant de l’altra i properes a l’edifici intermodal 
que  permetrà  connectar  amb  les  línies  interurbanes  d’autobús,  així  com  el  tren 
regional, de mitjana distància i d’alta velocitat. 
 

Parada de l’estació intermodal de Girona per a la plataforma reservada. Als extrems de la imatge 
s’observen les rampes d’accés a la futura estació d’autobusos de Girona, que anirà soterrada. 
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Plaça poeta Marquina (PK 2+710) 
 
La parada que se situarà a  la confluència dels carrers de Santa Eugènia  i  la travessera 
Carril,  a  la  plaça  poeta Marquina,  serà  també  una  de  les més  usades  gràcies  a  la 
connexió que es produirà amb  les  línies provinents de  la  localitat de Salt, que usen el 
carrer de Santa Eugènia per arribar al centre de la ciutat. La distribució de l’estació en 
l’espai alliberat pel viaducte serà de  la  tipologia normal, amb una andana davant de 
l’altra. 
 

Parada de la plaça poeta Marquina amb la disposició de les andanes, al PK 2+710 de plataforma 
 
Carrer Bonastruc de Porta – Avinguda 20 de juny (PK 3+060) 
 
La  setena  i  última  parada  abans  d’arribar  a  l’estació  de  la  Copa,  es  farà  al  carrer 
Bonastruc de Porta amb confluència amb  l’avinguda 20 de  juny. Al ser propera a una 
important zona comercial i escoles, així com molt propera al centre de la ciutat, també 
és probable que la utilització de la mateixa sigui elevada. 
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Parada del carrer Bonastruc de Porta, a l’altura del PK 3+060 de la plataforma reservada 
 
 

6.2 MARQUESINES UTILITZADES 

 
Les marquesines utilitzades, des del punt de vista  formal, són una proposta senzilla  i 
funcional de  formes ortogonals que  fuig deliberadament de qualsevol protagonisme 
sent capaç d’integrar‐se en qualsevol entorn  sense crear grans distorsions, essent el 
seu principal objectiu el de la funcionalitat. El conjunt, plantejat amb elements en tons 
grisos i transparents, adquireix un caràcter neutre. 
 
Accessibilitat 
 
En el disseny de la marquesina s’ha tingut en compte de forma rigorosa el Reial Decret 
1544/2007 referent al compliment de  la Llei 51/2003. Els requeriments d’aquesta  llei 
incideixen  directament  en  la  distribució  de  l’espai  interior,  l’equipament,  les 
dimensions de la marquesina i el tractament de l’espai adjacent a aquesta. 
 
Atentent  els  requeriments  de  la  Llei,  s’ha  dissenyat  una  marquesina  que  permeti 
l’accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda o que es desplacin amb cadira de 
rodes.  Per  altra  banda,  per millorar  la  seguretat  i  la  visualització  de  la marquesina, 
seran  col∙locats  tancaments  verticals  transparents.  A més,  referent  a  la  informació, 
caldrà  col∙locar  els  horaris  de  les  línies  urbanes  que  hi  tinguin  parada,  així  com  un 
plànol  de  totes  les  línies  urbanes  per  a  la  consulta  dels  usuaris.  Ja  en  els  darrers 
dissenys de marquesina, s’ha optat per introduir‐hi panells informatius en temps real, 
gràcies a  la  incorporació de dispositius GPS en els autobusos de  línia, que permeten 
saber en cada instant de temps el seu posicionament i el temps que falta per accedir a 
la parada en qüestió, fet que millora molt la qualitat del servei oferida als usuaris.  
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Marquesina de les línies urbanes d’autobús de Girona que s’usarà a la plataforma reservada,  

afegint‐hi els plafons d’informació d’horaris de pas en temps real 
 
 
7. MILLORES DEL TRANSPORT PÚBLIC COL∙LECTIU 
 
Per analitzar la repercussió positiva que la plataforma reservada per a l’autobús tindrà 
per  a  les  operadores  de  les  diferents  línies  de  bus  urbà  i  interurbà,  és  necessari 
realitzar una anàlisi dels costos que estan associats a cada mitjà de transport. 

7.1 COSTOS ASSOCIATS ALS AUTOBUSOS 

Costos de propietat o d’ús 
 
Es consideren els següents factors: 
 

‐ Vida útil i preu mig d’adquisició dels vehicles. 
‐ Avaluació de l’amortització unitària (preu de compra entre vida útil). 
‐ Consulta de la flota d’autobusos urbans. 
‐ Avaluació de l’amortització total per producte dels dos punts anteriors. 

 

Autobusos  Valor adquisició
(€/vehicle) 

Amortització anual 
(€/vehicle) 

< 22 places  92.264,08 9.226,41

< 35 places  156.139,48 15.613,95

< 55 places  191.625,04 19.162,50

> 55 places  255.500,44 25.550,04
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El  servei  d’autobusos  de  l’àrea  de Girona  compta  amb  116  autobusos  per  al  servei 
regular i 591 per al servei discrecional. 
 

Servei regular Servei discrecional TOTAL 

Autobusos Girona  116 591 707 

 
 
Assegurances 
 
Es proposa obtenir directament per producte del preu unitari mig de  les pòlisses  i el 
nombre total d’autobusos urbans. 
 

Autobusos Assegurança 
(€/vehicle) 

< 22 places 2.634,06

< 35 places 2.988,09

< 55 places 3.902,22

> 55 places 3.994,14

 
 
Impostos 
 
Obtenció  del  cost  directament  del  producte  del  preu  unitari mig  per  vehicle  per  la 
flota. 
 
Costos d’estructura i altres 
 
També es proposa una avaluació directa a partir de  les dades dels operadors del cost 
mig per vehicle i del nombre total de vehicles, a partir de les dades de les informacions 
de  referència per  a  la determinació de  les dades que  intervenen en els  càlculs dels 
costos d’estructura. 
 
Consum de combustible 
 
Càlcul de la despesa en combustible a partir d’un valor de consum (factors de consum, 
fconsum) cada 100 quilòmetres en els diferents àmbits coberts pels autobusos  i que  fa 
dependre de la velocitat de circulació. Aquest valor s’obté d’indicadors del Butlletí de 
Transports de la Direcció General de Ports i Transports (Generalitat de Catalunya). 
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D’aquest  manera,  s’obté  el  cost  anual  de  combustible  de  cada  operador  segons 
l’expressió: 
 

   
 
P: preu del combustible amb impostos, o sense. 
F: flota de vehicles que té l’operador en servei. 
K: mitjana dels quilòmetres recorreguts durant un any per un vehicle. 
 

Autobusos  Consum (l/km) Cost (€/km‐vehicle) 

< 22 places  0,18 0,1087

< 35 places  0,23 0,1390

< 55 places  0,30 0,1812

> 55 places  0,38 0,2296

 
Consum de lubricant 
 
Avalua  el  cost  de  lubricant,  segons  indicacions  del  MOPU  (1990),  aplicant  un 
percentatge  del  consum  de  combustible,  obtingut  en  assaigs  experimentals  d’un 
vehicle circulant a velocitat constant, que en el cas dels autobusos és del 0,8%. 
 

 0,008     €/  
 
63 
Consum combustible: de l’apartat anterior 
P: preu del lubricant: sense impostos, i preu mig amb impostos, aplicant un 18 % d’IVA. 
 
Manteniment i reparacions 
 
• Pneumàtics 
 
Calcula el valor de la despesa anual en material de rodatge a partir de la vida útil dels 
pneumàtics,  (100.000  quilòmetres),  segons  dades  de  la  FECAV  (1999)  i  del  cost 
d’adquisició d’aquests darrers, considerant un cost mitjà sense impostos. 
 
Cal destacar  la dificultat d’obtenir un valor mig del preu d’un pneumàtic per  la gran 
quantitat  de  tipologies  del  mercat  i  les  diferents  ofertes  de  descompte  de  les 
companyies. Per aquest fet, adopta un valor que és la mitjana del preu unitari facilitat 
per diferents operadors. Té en compte el nombre de rodes utilitzades segons el tipus 
de vehicle (articulats, 10 i normals, 6). 
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En base a aquest valors, troba el cost total d’una flota a partir de l’expressió: 
 

  à  
 /

 ú   à  

 
F: flota de vehicles que té l’operador en servei. 
n: nombre de pneumàtics mig que té un autobús de la flota. 
P: preu del pneumàtic amb o sense impostos. 
 

Autobusos  Nombre de 
pneumàtics 

Cost (€/km‐vehicle) 

< 22 places  6 0,0112

< 35 places  6 0,0168

< 55 places  6 0,0223

> 55 places  8 0,0279

 
• Manutenció i reparacions 
 
Avalua  el  cost  anual  en manteniment  i  reparacions  a  partir  de  la metodologia  del 
MOPU (1990), de manera que depèn de la velocitat i dels quilòmetres anuals de tota la 
flota: 
 

  ,  
 
K: quilòmetres anuals recorreguts de tots els vehicles de l’operador. 
β: preu del manteniment per quilòmetre. 
v: velocitat mitjana de circulació. 
 
Personal 
 
Aquest cost considera únicament el cost relatiu als conductors de vehicles de transport 
públic. Considera el preu mig de dades aportades per diferents operadors,  tenint en 
compte la variabilitat en les dimensions de les línies del servei segon la morfologia de 
la ciutat, obtenint un valor mig per vehicle a partir de: 
 

‐ Salari mig per vehicle. 
‐ Nombre d’autobusos. 
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Resum de costos associats a l’autobús 
 

COST  Autobús urbà  Autobús 
interurbà 

Unitats 

Combustible  754,96 754,96

€/1000 vehicles‐km 

Lubricants  22,49 22,49

Pneumàtics  78,53 78,53

Personal  4.281,79 4.281,79

Manteniment/reparacions  310,00 310,00

TOTAL DIRECTES  4.692,82 4.692,82 €/1000 vehicles‐km

Amortitzacions  20.473,25 20.473,25

€/vehicle 
Assegurances  4.264,98 4.264,98

Impostos  689,99 689,99

Estructura/administració  7.139,56 7.139,56

TOTAL FIXOS  32.567,77  32.567,77  €/vehicle 

 

7.2 COSTOS EXTERNS ASSOCIATS A L’AUTOBÚS 

Per a  l’avaluació de  les externalitats del transport s’utilitzarà  l’Observatori dels costos 
socials i ambientals del transport a Catalunya, l’actualització del qual s’està ultimant en 
el moment de la redacció d’aquest document, incloent més costos i particularitzant els 
valors pels diferents àmbits territorials de Catalunya. 
 
En  aquest  context,  s’ha  considerat  oportú  utilitzar  els  valors  dels  costos  unitaris 
obtinguts en el document Observatori dels costos socials  i ambientals del transport a 
Catalunya. Actualització dels  costos externs de  la DGPT. A  continuació es mostra els 
costos externs considerats en l’anàlisi: 
 

‐ Costos dels accidents 
‐ Costos de la pol∙lució 
‐ Costos del canvi climàtic 
‐ Costos del soroll 

 
Resum de costos externs associats al transport públic 
 

Tipus cost Cost unitari

Accidents  111,54 €/1000 veh‐km 

Pol∙lució atmosfèrica 92,91 €/1000 veh‐km

Canvi climàtic  179,62 €/1000 veh‐km 

Soroll  10,40 €/1000 veh‐km
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7.3 REDUCCIÓ DE COSTOS 

Gràcies a  la construcció de  la plataforma reservada, es produirà un  important estalvi 
de quilòmetres realitzats pels autobusos que entren a  la ciutat de Girona pel sud  i el 
nord de la ciutat.  
 
Tal  i  com  s’ha  analitzat en  apartats  anteriors, el número d’expedicions que utilitzen 
l’entrada/sortida  sud  de  la  ciutat  són  157  en  dies  feiners,  72  en  dissabtes  i  65  en 
diumenges o  festius.  També  s’ha pogut  comprovar que  l’estalvi  en quilòmetres que 
suposarà la plataforma reservada per a cada expedició és de 1,26 km.  
 
Pel que fa a l’enllaç nord de la plataforma, hi circulen en l’actualitat 159 expedicions en 
dies  feiners,  62  en  dissabtes,  i  42  en  diumenges  o  festius,  amb  una  reducció  per 
trajecte de 0,34 km. 
 
Amb aquestes dades es realitza la taula de reducció de costos, sabent que la reducció 
total de quilòmetres és de 74.889,8 km per a totes les expedicions en un any: 
 

COSTOS  Cost autobús 
Reducció cost amb 

plataforma  

Combustible  754,96 €/1000 veh‐km 56.538,80 € 

Lubricants  22,49 €/1000 veh‐km 16.842,72 € 

Pneumàtics  78,53 €/1000 veh‐km 5.881,10 € 

Personal  4.281,79 €/1000 veh‐km 320.662,40 € 

Manteniment/reparacions  310,00 €/1000 veh‐km 23.215,84 € 

TOTAL COSTOS DIRECTES  4.692,82 €/1000 veh‐km 423.140,86 €/any 

Accidents  111,54 €/1000 veh‐km 8.353,21 € 

Pol∙lució atmosfèrica  92,91 €/1000 veh‐km 6.958,01 € 

Canvi climàtic  179,62 €/1000 veh‐km 13.451,71 € 

Soroll  10,40 €/1000 veh‐km 778.85 € 

TOTAL COSTOS EXTERNS  32.567,77 29.541,78 €/any 

 
Amb  això,  es  pot  concloure  que  la  repercussió  per  a  les  operadores  de  les  línies 
d’autobús  interurbanes  de  l’àrea  de  Girona,  la  reducció  de  costos  d’explotació  es 
veuria reduït en més de 420.000 euros anuals. De la mateixa manera, la reducció dels 
costos externs seria d’aproximadament 30.000 euros a l’any. 
 
Per a consolidar els resultats obtinguts, que fan referència a la Regió Metropolitana de 
Barcelona, s’han estudiat els costos estudiats en el Pla de Millora Urbana del municipi 
de Girona,  on  s’anuncia  un  consum  de  2.236  tones  de  gasoil  a  l’any  per  part  dels 
autobusos que  transcorren dins  la ciutat. Sabent que es consumeixen 9,8  litres cada 
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100 km recorreguts,  i que  la reducció de quilòmetres amb  la plataforma reservada és 
de 74.889,8 km/any, es té una reducció de 7.339,2 litres de gasoil a l’any, que suposen 
6,11  tones  de  gasoil  (reducció  del  0,27%  del  gasoil  usat  pel  transport  públic  i  del 
0,05% del total de litres usats pel transport a la ciutat). 
  



  



 
 
  

APÈNDIX 1  

PLA DE MOBILITAT URBANA DE GIRONA (PMUG): PLÀNOLS DE LES XARXES 
DE TRANSPORT 
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PLA DE MOBILITAT URBANA DE GIRONA (PMUG): ESTUDI DELS FLUXOS 
ENTRE DISTRICTES 



 
 



Pla de mobilitat urbana del municipi de Girona 
Anàlisi de la mobilitat 

 

 113

4.4.3.1.Fluxos entre districtes 

A partir de l’enquesta de mobilitat s’han comptabilitzat un total de 13.238 
desplaçaments amb origen i/o destinació Girona en transport públic efectuats 
pels residents a la ciutat de Girona majors de 16 anys, xifra que suposa una 
quota de mercat del 5%. D’aquests, el 67% són interns a la ciutat, el 6% són 
en relació amb el municipi de Salt i el 27% restant respecte d’altres municipis. 

 

Taula 4.9: Viatgers diaris en transport públic (2006)  

O/D Girona Salt altres municipis 

Girona 8.843 398 1.685 

Salt 422 - - 

altres municipis 1.890 - - 

Font: Enquesta de mobilitat 

 

Anteriorment s’ha obtingut la xifra de 2.340.000 viatgers l’any 2005 interns a 
Girona (TMG més els trams urbans de TEISA). Si considerem l’equivalència de 
275 dies feiners anuals això es tradueix en 8.506 viatgers/dia, una mica 
inferior als 8.843 de l’enquesta. 

Durant el 2006 (any de realització de l’enquesta) s’ha produït un increment de 
la demanda. Per tant, les dades de passatge s’acosten més a les que es 
desprenen de l’enquesta. 

A continuació es fa una anàlisi dels fluxos amb origen a cadascun dels 
districtes, on es mostra la magnitud en un sentit i el percentatge que 
representa aquesta relació. 

 
• Districte 1 

El flux màxim en transport públic es produeix amb els altres municipis: 171 
viatges que representen el 10% d’aquesta destinació. Pel propi districte circula 
la línia L6 que va fins a Salt, sinó cal accedir a peu o amb la línia L7 a l’estació 
d’autobusos i ferrocarril situada a l’Eixample Nord.  

En segon lloc, els 167 viatges amb el Districte 2 només suposen el 3% 
d’aquesta relació. En principi no hi ha cap línia urbana que cobreixi la relació 
entre aquests dos districtes, tot i que des del Barri Vell i Carme es pot accedir 
a peu a Mercadal i l’Eixample Nord per agafar alguna de les línies d’autobús 
d’aquest districte. 

Els 62 viatges amb el Districte 6 i els 36 amb Salt representen el 8% dels 
respectius fluxos des del Districte 1; les parades més properes són a la pl. 
Marquès de Camps (al límit entre l’Eixample Nord i l’Eixample Sud) i al Mercat 
Municipal. 

La relació interna és feble: 30 viatges, que representen l’1%.  
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Figura 4.9: Desplaçaments en transport públic amb origen el Districte 1 
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Font: elaboració pròpia 

 

 
• Districte 2 

El flux màxim en transport públic és l’intern al propi districte, amb 948 viatges 
que només representen el 2%. Aquesta mobilitat pot efectuar-se en un 
nombre important de línies: L1, L2, L8, L10 o L11. 

Així mateix, els 887 viatges amb el Districte 3 suposen el 4% del flux. El 
Districte 2 té connexió directa en autobús amb la part més septentrional del 
Districte 3 (Mercadal, Güell) també amb les línies L1, L2, L8, L10 o L11, que 
recorren tots el districtes; però només hi ha oferta per anar directament a 
Sant Narcís, Hortes, Santa Eugènia o Can Gibert des de la zona més propera 
al centre, mitjançant les línies L3, L4, L5 o L7. 

En el cas de la relació amb altres municipis, els 741 viatges són l’11%. 
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En la relació amb Salt el transport públic té una quota del 15%. La terminal de 
les línies L3 i L4 és al límit del districte. 

 
Figura 4.10: Desplaçaments en transport públic amb origen el Districte 2 
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Font: elaboració pròpia 

 

 
• Districte 3 

La relació interna en transport públic és la més elevada de totes: 1.473 
viatges que suposen el 4% dels desplaçaments entre zones. Aquesta mobilitat 
es pot efectuar bàsicament amb les línies L3, L4, L5, L7 i L11. 

El transport públic té més pes entre els districtes del nord de la ciutat, entre 
un 9% i un 11%, i la principal connexió amb el Districte 6 és la línia L5. 
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En la connexió amb Salt la quota de l’autobús és baixa (un 4% que correspon 
a 154 viatges), però alhora és el districte amb el que té una major proporció 
de viatges  a peu (un 25%). 

 
Figura 4.11: Desplaçaments en transport públic amb origen al Districte 3 
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Font: elaboració pròpia 

 
• Districte 4 

El major número de viatges es dóna amb el Districte 3 (280), xifra que 
representa el 8% del flux. L’única relació directa és amb la línia L7 des de 
Torre Gironella. També es pot accedir a peu fins a l’Eixample Nord per agafar 
algun autobús. 

La relació amb el Districte 6 és menor (151 viatges) tot i que assoleix una 
quota major del 19%. Tot i no haver cap línia directa, des de l’Eixample Nord 
es poden agafar les línies L2 i L5. 
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Figura 4.12: Desplaçaments en transport públic amb origen el Districte 4 
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Font: elaboració pròpia 

 

 
• Districte 5 

La principal relació en transport públic es produeix amb el Districte 2: 250 
viatges que representen el 9%. La línia L1 serveix aquesta relació directament 
però també es pot efectuar parcialment amb la línia L6, des de la zona del 
Pont Major fins a Mercadal. 

La segona relació en importància (tant en magnitud com en quota) és amb el 
Districte 3. Les línies L1 i L6 connecten directament amb la part més 
septentrional de l’Eixample Nord i amb Mercadal. 
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Figura 4.13: Desplaçaments en transport públic amb origen el Districte 5 
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Font: elaboració pròpia 

 

 
• Districte 6 

La relació amb els Districtes 2 i 3 assoleix l’11% de quota de mercat, amb 406 
i 468 viatges, respectivament. Aquestes relacions es poden cobrir directament 
amb les línies L2, L5 o L6. 

D’altra banda, la relació amb el Districte 4 (118 viatges) representen una 
quota major, un 14%. Les mateixes línies anteriors són les que permeten un 
apropament. 
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Figura 4.14: Desplaçaments en transport públic amb origen el Districte 6 
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Font: elaboració pròpia 

 

En la relació dels diferents districtes amb el municipi de Salt, el transport 
públic assoleix el pes màxim en els fluxos amb els districtes 2 (el 15%) i l’1 (el 
8%). En ambdós casos la parada de referència és la terminal de la pl. 
Marquès de Camps i també la pl. Poeta Marquina. En la resta de relacions no 
se supera el 5%. 

 

4.4.3.2.Accés als principals polígons industrials 

A partir de la mateixa enquesta s’ha analitzat el repartiment modal en l’accés 
als principals polígons industrials de Girona, considerant els desplaçaments 
respecte de les zones a les quals corresponen. 
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Agregant les dades per als tres polígons (Mas Xirgu, Domeny Nord i Domeny 
Sud) resulta que l’accés en transport públic representa l’1% dels 
desplaçaments, mentre que  l’anar a peu i en bicicleta es dóna en l’11% dels 
casos.  

 
Gràfic 4.9: Repartiment modal en l’accés als polígons industrials de Girona 

Peu+bici
11%

Transport públic
1%

 Vehicle privat
88%

 
Font: elaboració pròpia 

 

4.4.3.3.Treballadors Ajuntament de Girona 

Segons dades de març de 2002, dues terceres parts dels treballadors de 
l’Ajuntament de Girona viuen a la pròpia ciutat. Els municipis de Salt i Sarrià 
de Ter suposen un 9% addicional. 

 

Taula 4.9: Població de residència dels treballadors de l’Ajuntament de Girona (2002)  

Població de residència Treballadors % 

Girona 453 66,42 

Salt 50 7,33 

Banyoles 16 2,35 

Sarrià de Ter 13 1,91 

Sant Gregori 12 1,76 

Altres 138 20,23 

Font: Ajuntament de Girona 

 

El transport públic representava tan sols el 3,5% dels desplaçaments dels 
treballadors de l’Ajuntament de Girona per accedir al seu lloc de treball. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Per al disseny en planta  i alçat dels elements que  composen el present projecte de 
construcció  d’una  plataforma  reservada  per  a  l’autobús  a  la  ciutat  de  Girona,  s’ha 
tingut en  compte  la normativa actual  vigent de  traçat,  la  “Instrucción de  carreteras. 
Norma  3.1‐IC.  Trazado”  del Ministerio  de  Fomento.  Tant  el  disseny  en  planta  com 
l’alçat  s’han  adaptat  a  les  actuals  vies  i  carrers  per  on  transcorre  la  plataforma 
reservada,  així  com  atenent  als  criteris  de  seguretat  vial  i  minimitzant  els  costos 
econòmics derivats de la seva execució. 
 
2. DESCRIPCIÓ DEL TRAÇAT 
 
D’acord  amb  els  criteris  establerts  per  la  Direcció  General  de  Carreteres  per  la 
realització  del  present  projecte,  la  velocitat  de  projecte  s’ha  situat  en  50  km/h  al 
trobar‐nos en tot el traçat dins de la zona urbana de la ciutat de Girona, on es disposa 
per llei d’aquest límits màxim de velocitat. 
 
La plataforma reservada té una longitud de 3700 metres que transcorren íntegrament 
per l’interior de la ciutat de Girona. El projecte consisteix en la inclusió d’un carril bus 
en cada sentit de circulació que s’adapti al traçat urbà de la ciutat en els seus carrers i 
vials per on transcorrerà.  
 
Al llarg del traçat, es travessen tres rotondes que es mantindran, la primera és la plaça 
de Salt (PK 0+720), la segona és la plaça d’Europa (PK 2+080) i l’última és la rotonda del 
Rellotge (PK 3+400). També, la plataforma reservada es creuarà amb varis carrers de la 
ciutat.  El  primer  d’aquests  serà  el  carrer  Cartagena,  seguit  del  carrer  d’Alacant,  el 
carrer Cassià Costal, el  carrer Canonge Dorca, el  carrer de  Santa Eugènia,  i  la  ronda 
Ferran Puig. 
 
2.1 PUNTS DE CONNEXIÓ 
 
Els punts de connexió de la nova plataforma amb les existents construccions es farà en 
dues rotondes del municipi. El punt  inicial es situa a  la rotonda de Santa Coloma  i el 
punt final de connexió a la rotonda del Pont de Pedret. 
 
Punt de connexió inicial: Rotonda de Santa Coloma 
 
X = 483761,394 
Y = 4645566,654 
Z = 90,0356 
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Punt de connexió final: Rotonda del Pont de Pedret 
 
X = 485396,814 
Y = 4648785,274 
Z = 67,796 
 
3. PARÀMETRES DE DISSENY 
 
3.1 TRAÇAT EN PLANTA 
 
El  traçat  en  planta  del  nou  vial  es  composa  d’una  adequada  combinació  de  trams 
rectes,  corbes  circulars  i  corbes  de  transició  (clotoïdes),  amb  paràmetres 
corresponents a velocitat de projecte de 50 km/h (tram urbà). 
 
L’eix de definició en planta és únic  i continu, coincidint amb  la  línia de  separació de 
sentits de circulació en bona part del seu traçat. Allà on existeixen rotondes,  l’eix en 
planta s’ha interromput, inserint‐hi alineacions rectes que les travessen diametralment 
amb l’objectiu de mantenir‐les, en les que ha estat possible. 
 
Els radis mínims utilitzats per a les alineacions circulars del nou eix han estat de 85m, 
tal  i  com  estableix  la  normativa  vigent,  essent  l’últim  radi  de  50m  per  estar  dins 
l’estació de nova construcció, on la velocitat de projecte és inferior, de 30 km/h. 
 
3.2 TRAÇAT EN ALÇAT 
 
L’eix  de  definició  en  alçat  és  únic  i  continu,  coincidint  amb  la  línia  de  separació  de 
sentits de circulació en el tronc, sempre que sigui possible a causa de la diferència de 
carrils per  sentit que es  troben  al  llarg de  la plataforma  reservada,  i adaptat en  tot 
moment a la rasant de la carretera existent. 
 
3.3 SECCIÓ TRANSVERSAL 
 
El  present  projecte  contempla  l’anàlisi  de  tres  alternatives  de  seccions  transversals 
tipus, sempre tenint en compte que hi ha hagut alguns trams del projecte en els que 
s’ha reduït  la secció tipus per a poder encabir‐la en  l’espai disponible, per al cas que 
ens ocupa. Els talussos de terraplè i de desmunt adoptats a l’estudi han estat de 3H:2V. 
 
 
 
 
 
 



APÈNDIX 1  

LLISTAT D’ALINEACIONS EN PLANTA I PUNTS SUCCESSIUS EN PLANTA 



 



 Nom del Fitxer: E:\WH\GIRONA\WIN\GIRONA
 Títol: E:\WH\girona\WIN\girona
 Data: 16/12/2010 17:56:10

 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI 
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE

  1   RECTA      0,000  512,953  483761,394  4645566,654  41,1779     0,000
                                      0,000        0,000

  2   CLOT.    512,953   86,242  484070,527  4645975,993  41,1779   197,000
                                 484070,527  4645975,993

  3   CIRC.    599,196   18,329  484120,257  4646046,410  35,0775  -450,000
                                 483736,855  4646282,002

  4   CLOT.    617,524   61,236  484129,532  4646062,217  32,4846  -166,000
                                 484156,981  4646116,942

  5   CLOT.    678,760   36,300  484156,981  4646116,942  28,1531   -66,000
                                 484156,981  4646116,942

  6   CIRC.    715,060   14,180  484174,131  4646148,893  37,7819   120,000
                                 484273,611  4646081,784

  7   CLOT.    729,240   52,008  484182,737  4646160,153  45,3046    79,000
                                 484221,937  4646194,166

  8   CLOT.    781,248   31,205  484221,937  4646194,166  59,1003    79,000
                                 484221,937  4646194,166

  9   CIRC.    812,453    9,912  484246,420  4646213,501  54,1338  -200,000
                                 484114,473  4646363,801

 10   CLOT.    822,365   68,445  484253,703  4646220,222  50,9789  -117,000
                                 484297,040  4646273,085

 11   RECTA    890,810   90,020  484297,040  4646273,085  40,0855     0,000
                                      0,000        0,000

 12   CIRC.    980,829   13,399  484350,050  4646345,841  40,0855  2000,000
                                 485966,503  4645168,099

 13   CLOT.    994,228  222,445  484357,976  4646356,644  40,5120   667,000
                                 484496,690  4646530,501

 14   RECTA   1216,673  145,974  484496,690  4646530,501  44,0523     0,000
                                      0,000        0,000

 15   CIRC.   1362,646   21,782  484589,830  4646642,900  44,0523  -110,000
                                 484505,131  4646713,086

 16   CLOT.   1384,428   47,127  484601,982  4646660,934  31,4462   -72,000
                                 484618,158  4646705,095

 17   RECTA   1431,555  440,058  484618,158  4646705,095  17,8089     0,000
                                      0,000        0,000

 18   CIRC.   1871,613  174,785  484739,661  4647128,047  17,8089  -530,000
                                 484230,264  4647274,383



 Nom del Fitxer: E:\WH\GIRONA\WIN\GIRONA
 Títol: E:\WH\girona\WIN\girona
 Data: 16/12/2010 17:56:10

 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI 
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE

 19   CIRC.   2046,398   67,178  484759,600  4647300,895 396,8142    90,000
                                 484849,488  4647305,397

 20   CIRC.   2113,577  134,457  484780,442  4647363,127  44,3330  -320,000
                                 484534,948  4647568,389

 21   RECTA   2248,034  581,162  484842,820  4647481,124  17,5835     0,000
                                      0,000        0,000

 22   CIRC.   2829,196  229,719  485001,304  4648040,259  17,5835   650,000
                                 485626,668  4647863,002

 23   RECTA   3058,914  512,461  485101,303  4648245,744  40,0825     0,000
                                      0,000        0,000

 24   CIRC.   3571,375   40,037  485403,057  4648659,943  40,0825   -50,000
                                 485362,644  4648689,384

 25   RECTA   3611,412   88,671  485411,914  4648697,899 389,1057     0,000
                                      0,000        0,000

 26   RECTA   3700,083    0,000  485396,814  4648785,274 389,1057     0,000
                                      0,000        0,000



 Nom del Fitxer: E:\WH\GIRONA\WIN\GIRONA
 Titol: E:\WH\girona\WIN\girona
 Data: 16/12/2010 17:56:10

       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI 

     0,000       0,000   483761,394   4645566,654    41,1779       0,000

    20,000       0,000   483773,447   4645582,614    41,1779       0,000

    40,000       0,000   483785,501   4645598,574    41,1779       0,000

    60,000       0,000   483797,554   4645614,534    41,1779       0,000

    80,000       0,000   483809,607   4645630,494    41,1779       0,000

   100,000       0,000   483821,660   4645646,455    41,1779       0,000

   120,000       0,000   483833,713   4645662,415    41,1779       0,000

   140,000       0,000   483845,766   4645678,375    41,1779       0,000

   160,000       0,000   483857,819   4645694,335    41,1779       0,000

   180,000       0,000   483869,872   4645710,295    41,1779       0,000

   200,000       0,000   483881,925   4645726,255    41,1779       0,000

   220,000       0,000   483893,978   4645742,215    41,1779       0,000

   240,000       0,000   483906,031   4645758,175    41,1779       0,000

   260,000       0,000   483918,084   4645774,135    41,1779       0,000

   280,000       0,000   483930,137   4645790,095    41,1779       0,000

   300,000       0,000   483942,190   4645806,055    41,1779       0,000

   320,000       0,000   483954,243   4645822,015    41,1779       0,000

   340,000       0,000   483966,296   4645837,975    41,1779       0,000

   360,000       0,000   483978,349   4645853,935    41,1779       0,000

   380,000       0,000   483990,403   4645869,895    41,1779       0,000

   400,000       0,000   484002,456   4645885,856    41,1779       0,000

   420,000       0,000   484014,509   4645901,816    41,1779       0,000

   440,000       0,000   484026,562   4645917,776    41,1779       0,000

   460,000       0,000   484038,615   4645933,736    41,1779       0,000

   480,000       0,000   484050,668   4645949,696    41,1779       0,000

   500,000       0,000   484062,721   4645965,656    41,1779       0,000

  *512,953       0,000   484070,527   4645975,993    41,1779       0,000



 Nom del Fitxer: E:\WH\GIRONA\WIN\GIRONA
 Titol: E:\WH\girona\WIN\girona
 Data: 16/12/2010 17:56:10

       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI 

   520,000       0,000   484074,773   4645981,617    41,1372   -5507,472

   540,000       0,000   484086,759   4645997,627    40,5779   -1434,893

   560,000       0,000   484098,521   4646013,803    39,3625    -824,905

   580,000       0,000   484109,887   4646030,258    37,4909    -578,836

  *599,196       0,000   484120,257   4646046,410    35,0775    -450,000

   600,000       0,000   484120,677   4646047,096    34,9637    -450,000

  *617,524       0,000   484129,532   4646062,217    32,4846    -450,000

   620,000       0,000   484130,735   4646064,381    32,1414    -468,961

   640,000       0,000   484140,076   4646082,064    29,8884    -710,944

   660,000       0,000   484148,916   4646100,004    28,5596   -1468,893

  *678,760       0,000   484156,981   4646116,942    28,1531       0,000

   680,000       0,000   484157,511   4646118,063    28,1643    3512,073

   700,000       0,000   484166,399   4646135,977    31,4498     205,082

  *715,060       0,000   484174,131   4646148,893    37,7819     120,000

   720,000       0,000   484176,977   4646152,931    40,4028     120,000

  *729,240       0,000   484182,737   4646160,153    45,3046     120,000

   740,000       0,000   484190,096   4646167,999    50,4226     151,304

   760,000       0,000   484205,081   4646181,232    56,7976     293,722

   780,000       0,000   484220,938   4646193,418    59,0923    5000,815

  *781,248       0,000   484221,937   4646194,166    59,1003       0,000

   800,000       0,000   484236,844   4646205,542    57,3068    -332,818

  *812,453       0,000   484246,420   4646213,501    54,1338    -200,000

   820,000       0,000   484251,996   4646218,586    51,7316    -200,000

  *822,365       0,000   484253,703   4646220,222    50,9789    -200,000

   840,000       0,000   484265,856   4646232,996    46,0885    -269,417

   860,000       0,000   484278,611   4646248,397    42,2928    -444,309

   880,000       0,000   484290,662   4646264,358    40,3572   -1266,372

  *890,810       0,000   484297,040   4646273,085    40,0855       0,000



 Nom del Fitxer: E:\WH\GIRONA\WIN\GIRONA
 Titol: E:\WH\girona\WIN\girona
 Data: 16/12/2010 17:56:10

       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI 

   900,000       0,000   484302,451   4646280,513    40,0855       0,000

   920,000       0,000   484314,229   4646296,678    40,0855       0,000

   940,000       0,000   484326,006   4646312,842    40,0855       0,000

   960,000       0,000   484337,784   4646329,007    40,0855       0,000

   980,000       0,000   484349,561   4646345,171    40,0855       0,000

  *980,829       0,000   484350,050   4646345,841    40,0855       0,000

   1000,000       0,000   484361,413   4646361,281    40,6934    2053,278

  *994,228       0,000   484357,976   4646356,644    40,5120    2000,000

   1020,000       0,000   484373,419   4646377,276    41,2848    2262,079

   1040,000       0,000   484385,567   4646393,164    41,8191    2518,155

   1060,000       0,000   484397,841   4646408,955    42,2961    2839,610

   1080,000       0,000   484410,225   4646424,659    42,7158    3255,144

   1100,000       0,000   484422,706   4646440,287    43,0784    3813,141

   1120,000       0,000   484435,269   4646455,849    43,3837    4602,018

   1140,000       0,000   484447,899   4646471,357    43,6317    5802,452

   1160,000       0,000   484460,582   4646486,821    43,8225    7850,163

   1180,000       0,000   484473,305   4646502,252    43,9561   12131,379

   1200,000       0,000   484486,053   4646517,663    44,0324   26683,870

  *1216,673       0,000   484496,690   4646530,501    44,0523       0,000

   1220,000       0,000   484498,813   4646533,064    44,0523       0,000

   1240,000       0,000   484511,574   4646548,463    44,0523       0,000

   1260,000       0,000   484524,335   4646563,863    44,0523       0,000

   1280,000       0,000   484537,097   4646579,263    44,0523       0,000

   1300,000       0,000   484549,858   4646594,663    44,0523       0,000

   1320,000       0,000   484562,619   4646610,062    44,0523       0,000

   1340,000       0,000   484575,380   4646625,462    44,0523       0,000

   1360,000       0,000   484588,141   4646640,862    44,0523       0,000

  *1362,646       0,000   484589,830   4646642,900    44,0523       0,000



 Nom del Fitxer: E:\WH\GIRONA\WIN\GIRONA
 Titol: E:\WH\girona\WIN\girona
 Data: 16/12/2010 17:56:10

       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI 

   1380,000       0,000   484599,805   4646657,078    34,0090    -110,000

  *1384,428       0,000   484601,982   4646660,934    31,4462    -110,000

   1400,000       0,000   484608,483   4646675,073    23,9230    -164,282

   1420,000       0,000   484614,920   4646694,003    18,6288    -448,619

  *1431,555       0,000   484618,158   4646705,095    17,8089       0,000

   1440,000       0,000   484620,490   4646713,212    17,8089       0,000

   1460,000       0,000   484626,012   4646732,434    17,8089       0,000

   1480,000       0,000   484631,534   4646751,657    17,8089       0,000

   1500,000       0,000   484637,056   4646770,879    17,8089       0,000

   1520,000       0,000   484642,578   4646790,102    17,8089       0,000

   1540,000       0,000   484648,100   4646809,324    17,8089       0,000

   1560,000       0,000   484653,623   4646828,547    17,8089       0,000

   1580,000       0,000   484659,145   4646847,769    17,8089       0,000

   1600,000       0,000   484664,667   4646866,992    17,8089       0,000

   1620,000       0,000   484670,189   4646886,214    17,8089       0,000

   1640,000       0,000   484675,711   4646905,437    17,8089       0,000

   1660,000       0,000   484681,233   4646924,660    17,8089       0,000

   1680,000       0,000   484686,755   4646943,882    17,8089       0,000

   1700,000       0,000   484692,278   4646963,105    17,8089       0,000

   1720,000       0,000   484697,800   4646982,327    17,8089       0,000

   1740,000       0,000   484703,322   4647001,550    17,8089       0,000

   1760,000       0,000   484708,844   4647020,772    17,8089       0,000

   1780,000       0,000   484714,366   4647039,995    17,8089       0,000

   1800,000       0,000   484719,888   4647059,217    17,8089       0,000

   1820,000       0,000   484725,410   4647078,440    17,8089       0,000

   1840,000       0,000   484730,932   4647097,662    17,8089       0,000

   1860,000       0,000   484736,455   4647116,885    17,8089       0,000

  *1871,613       0,000   484739,661   4647128,047    17,8089       0,000



 Nom del Fitxer: E:\WH\GIRONA\WIN\GIRONA
 Titol: E:\WH\girona\WIN\girona
 Data: 16/12/2010 17:56:10

       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI 

   1880,000       0,000   484741,913   4647136,125    16,8014    -530,000

   1900,000       0,000   484746,765   4647155,527    14,3991    -530,000

   1920,000       0,000   484750,881   4647175,097    11,9968    -530,000

   1940,000       0,000   484754,256   4647194,809     9,5944    -530,000

   1960,000       0,000   484756,885   4647214,635     7,1921    -530,000

   1980,000       0,000   484758,764   4647234,545     4,7898    -530,000

   2000,000       0,000   484759,891   4647254,512     2,3874    -530,000

   2020,000       0,000   484760,264   4647274,507   399,9851    -530,000

   2040,000       0,000   484759,882   4647294,503   397,5827    -530,000

  *2046,398       0,000   484759,600   4647300,895   396,8142      90,000

   2060,000       0,000   484759,947   4647314,479     6,4353      90,000

   2080,000       0,000   484764,150   4647333,990    20,5824      90,000

   2100,000       0,000   484772,551   4647352,095    34,7295      90,000

  *2113,577       0,000   484780,442   4647363,127    44,3330      90,000

   2120,000       0,000   484784,513   4647368,096    43,0551    -320,000

   2140,000       0,000   484796,536   4647384,074    39,0762    -320,000

   2160,000       0,000   484807,537   4647400,773    35,0973    -320,000

   2180,000       0,000   484817,474   4647418,126    31,1185    -320,000

   2200,000       0,000   484826,308   4647436,066    27,1396    -320,000

   2220,000       0,000   484834,004   4647454,522    23,1607    -320,000

   2240,000       0,000   484840,532   4647473,423    19,1818    -320,000

  *2248,034       0,000   484842,820   4647481,124    17,5835    -320,000

   2260,000       0,000   484846,083   4647492,637    17,5835       0,000

   2280,000       0,000   484851,537   4647511,879    17,5835       0,000

   2300,000       0,000   484856,991   4647531,121    17,5835       0,000

   2320,000       0,000   484862,445   4647550,363    17,5835       0,000

   2340,000       0,000   484867,899   4647569,605    17,5835       0,000



 Nom del Fitxer: E:\WH\GIRONA\WIN\GIRONA
 Titol: E:\WH\girona\WIN\girona
 Data: 16/12/2010 17:56:10

       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI 

   2360,000       0,000   484873,353   4647588,847    17,5835       0,000

   2380,000       0,000   484878,807   4647608,089    17,5835       0,000

   2400,000       0,000   484884,261   4647627,331    17,5835       0,000

   2420,000       0,000   484889,715   4647646,573    17,5835       0,000

   2440,000       0,000   484895,170   4647665,815    17,5835       0,000

   2460,000       0,000   484900,624   4647685,056    17,5835       0,000

   2480,000       0,000   484906,078   4647704,298    17,5835       0,000

   2500,000       0,000   484911,532   4647723,540    17,5835       0,000

   2520,000       0,000   484916,986   4647742,782    17,5835       0,000

   2540,000       0,000   484922,440   4647762,024    17,5835       0,000

   2560,000       0,000   484927,894   4647781,266    17,5835       0,000

   2580,000       0,000   484933,348   4647800,508    17,5835       0,000

   2600,000       0,000   484938,802   4647819,750    17,5835       0,000

   2620,000       0,000   484944,256   4647838,992    17,5835       0,000

   2640,000       0,000   484949,710   4647858,234    17,5835       0,000

   2660,000       0,000   484955,164   4647877,476    17,5835       0,000

   2680,000       0,000   484960,618   4647896,718    17,5835       0,000

   2700,000       0,000   484966,072   4647915,960    17,5835       0,000

   2720,000       0,000   484971,526   4647935,202    17,5835       0,000

   2740,000       0,000   484976,980   4647954,444    17,5835       0,000

   2760,000       0,000   484982,434   4647973,686    17,5835       0,000

   2780,000       0,000   484987,889   4647992,928    17,5835       0,000

   2800,000       0,000   484993,343   4648012,170    17,5835       0,000

   2820,000       0,000   484998,797   4648031,412    17,5835       0,000

  *2829,196       0,000   485001,304   4648040,259    17,5835       0,000

   2840,000       0,000   485004,337   4648050,629    18,6417     650,000

   2860,000       0,000   485010,404   4648069,686    20,6006     650,000



 Nom del Fitxer: E:\WH\GIRONA\WIN\GIRONA
 Titol: E:\WH\girona\WIN\girona
 Data: 16/12/2010 17:56:10

       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI 

   2880,000       0,000   485017,054   4648088,547    22,5594     650,000

   2900,000       0,000   485024,281   4648107,194    24,5182     650,000

   2920,000       0,000   485032,079   4648125,611    26,4771     650,000

   2940,000       0,000   485040,439   4648143,779    28,4359     650,000

   2960,000       0,000   485049,355   4648161,681    30,3947     650,000

   2980,000       0,000   485058,817   4648179,300    32,3535     650,000

   3000,000       0,000   485068,816   4648196,620    34,3124     650,000

   3020,000       0,000   485079,344   4648213,624    36,2712     650,000

   3040,000       0,000   485090,389   4648230,296    38,2300     650,000

  *3058,914       0,000   485101,303   4648245,744    40,0825     650,000

   3060,000       0,000   485101,942   4648246,621    40,0825       0,000

   3080,000       0,000   485113,719   4648262,786    40,0825       0,000

   3100,000       0,000   485125,496   4648278,951    40,0825       0,000

   3120,000       0,000   485137,272   4648295,116    40,0825       0,000

   3140,000       0,000   485149,049   4648311,282    40,0825       0,000

   3160,000       0,000   485160,826   4648327,447    40,0825       0,000

   3180,000       0,000   485172,602   4648343,612    40,0825       0,000

   3200,000       0,000   485184,379   4648359,777    40,0825       0,000

   3220,000       0,000   485196,156   4648375,942    40,0825       0,000

   3240,000       0,000   485207,932   4648392,107    40,0825       0,000

   3260,000       0,000   485219,709   4648408,272    40,0825       0,000

   3280,000       0,000   485231,486   4648424,437    40,0825       0,000

   3300,000       0,000   485243,262   4648440,602    40,0825       0,000

   3320,000       0,000   485255,039   4648456,767    40,0825       0,000

   3340,000       0,000   485266,816   4648472,932    40,0825       0,000

   3360,000       0,000   485278,592   4648489,098    40,0825       0,000

   3380,000       0,000   485290,369   4648505,263    40,0825       0,000



 Nom del Fitxer: E:\WH\GIRONA\WIN\GIRONA
 Titol: E:\WH\girona\WIN\girona
 Data: 16/12/2010 17:56:10

       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI 

   3400,000       0,000   485302,146   4648521,428    40,0825       0,000

   3420,000       0,000   485313,922   4648537,593    40,0825       0,000

   3440,000       0,000   485325,699   4648553,758    40,0825       0,000

   3460,000       0,000   485337,476   4648569,923    40,0825       0,000

   3480,000       0,000   485349,252   4648586,088    40,0825       0,000

   3500,000       0,000   485361,029   4648602,253    40,0825       0,000

   3520,000       0,000   485372,806   4648618,418    40,0825       0,000

   3540,000       0,000   485384,582   4648634,583    40,0825       0,000

   3560,000       0,000   485396,359   4648650,748    40,0825       0,000

  *3571,375       0,000   485403,057   4648659,943    40,0825       0,000

   3580,000       0,000   485407,511   4648667,316    29,1012     -50,000

   3600,000       0,000   485412,563   4648686,530     3,6365     -50,000

  *3611,412       0,000   485411,914   4648697,899   389,1057     -50,000

   3620,000       0,000   485410,452   4648706,361   389,1057       0,000

   3640,000       0,000   485407,046   4648726,069   389,1057       0,000

   3660,000       0,000   485403,640   4648745,777   389,1057       0,000

   3680,000       0,000   485400,234   4648765,485   389,1057       0,000

   3700,000       0,000   485396,828   4648785,193   389,1057       0,000

   3701,000       0,000   485396,658   4648786,178   389,1057       0,000



  

APÈNDIX 2  

LLISTAT D’ALINEACIONS EN ALÇAT I PUNTS SUCCESSIUS EN ALÇAT 



 
 



Nom del fitxer de l'alçat   : E:\WH\GIRONA\WIN\GIRONA
Titol: GIRONA
Data/hora última modificació: 17/12/2010 14:41:24

  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE  

          P.K. INICI       0,0000     90,0356       -1,3000

     TANGENT ENTRADA     413,0164     84,6663       -1,3000
  1  VERTEX              416,3164     84,6234      600,0000
     TANGENT SORTIDA     419,6164     84,6168       -0,2000

     TANGENT ENTRADA    1013,2828     83,4295       -0,2000
  2  VERTEX             1015,0328     83,4260     -350,0000
     TANGENT SORTIDA    1016,7828     83,4050       -1,2000

     TANGENT ENTRADA    1342,1021     79,5012       -1,2000
  3  VERTEX             1345,4021     79,4616      600,0000
     TANGENT SORTIDA    1348,7021     79,4583       -0,1000

     TANGENT ENTRADA    1672,7531     79,1342       -0,1000
  4  VERTEX             1676,7781     79,1302     -350,0000
     TANGENT SORTIDA    1680,8031     79,0336       -2,4000

     TANGENT ENTRADA    1822,9213     75,6228       -2,4000
  5  VERTEX             1826,1213     75,5460      320,0000
     TANGENT SORTIDA    1829,3213     75,5332       -0,4000

     TANGENT ENTRADA    3102,0950     70,4421       -0,4000
  6  VERTEX             3102,9950     70,4385     -600,0000
     TANGENT SORTIDA    3103,8950     70,4322       -0,7000

     TANGENT ENTRADA    3478,4544     67,8102       -0,7000
  7  VERTEX             3480,5544     67,7955      600,0000
     TANGENT SORTIDA    3482,6544     67,7955        0,0000

          P.K.FINAL     3703,9150     67,7955        0,0000





 Nom del Fitxer: E:\WH\GIRONA\WIN\GIRONA
 Titol: GIRONA
 Data: 17/12/2010 14:41:24

       PK           COTA        PENDENT %

        0,000      90,036      -1,300

       20,000      89,776      -1,300

       40,000      89,516      -1,300

       60,000      89,256      -1,300

       80,000      88,996      -1,300

      100,000      88,736      -1,300

      120,000      88,476      -1,300

      140,000      88,216      -1,300

      160,000      87,956      -1,300

      180,000      87,696      -1,300

      200,000      87,436      -1,300

      220,000      87,176      -1,300

      240,000      86,916      -1,300

      260,000      86,656      -1,300

      280,000      86,396      -1,300

      300,000      86,136      -1,300

      320,000      85,876      -1,300

      340,000      85,616      -1,300

      360,000      85,356      -1,300

      380,000      85,096      -1,300

      400,000      84,836      -1,300

*     413,016      84,666      -1,300

      420,000      84,616      -0,200

*     419,616      84,617      -0,200

      440,000      84,576      -0,200

      460,000      84,536      -0,200

      480,000      84,496      -0,200



 Nom del Fitxer: E:\WH\GIRONA\WIN\GIRONA
 Titol: GIRONA
 Data: 17/12/2010 14:41:24

       PK           COTA        PENDENT %

      500,000      84,456      -0,200

      520,000      84,416      -0,200

      540,000      84,376      -0,200

      560,000      84,336      -0,200

      580,000      84,296      -0,200

      600,000      84,256      -0,200

      620,000      84,216      -0,200

      640,000      84,176      -0,200

      660,000      84,136      -0,200

      680,000      84,096      -0,200

      700,000      84,056      -0,200

      720,000      84,016      -0,200

      740,000      83,976      -0,200

      760,000      83,936      -0,200

      780,000      83,896      -0,200

      800,000      83,856      -0,200

      820,000      83,816      -0,200

      840,000      83,776      -0,200

      860,000      83,736      -0,200

      880,000      83,696      -0,200

      900,000      83,656      -0,200

      920,000      83,616      -0,200

      940,000      83,576      -0,200

      960,000      83,536      -0,200

      980,000      83,496      -0,200

     1000,000      83,456      -0,200

*    1013,283      83,430      -0,200



 Nom del Fitxer: E:\WH\GIRONA\WIN\GIRONA
 Titol: GIRONA
 Data: 17/12/2010 14:41:24

       PK           COTA        PENDENT %

     1020,000      83,366      -1,200

*    1016,783      83,405      -1,200

     1040,000      83,126      -1,200

     1060,000      82,886      -1,200

     1080,000      82,646      -1,200

     1100,000      82,406      -1,200

     1120,000      82,166      -1,200

     1140,000      81,926      -1,200

     1160,000      81,686      -1,200

     1180,000      81,446      -1,200

     1200,000      81,206      -1,200

     1220,000      80,966      -1,200

     1240,000      80,726      -1,200

     1260,000      80,486      -1,200

     1280,000      80,246      -1,200

     1300,000      80,006      -1,200

     1320,000      79,766      -1,200

     1340,000      79,526      -1,200

*    1342,102      79,501      -1,200

     1360,000      79,447      -0,100

*    1348,702      79,458      -0,100

     1380,000      79,427      -0,100

     1400,000      79,407      -0,100

     1420,000      79,387      -0,100

     1440,000      79,367      -0,100

     1460,000      79,347      -0,100

     1480,000      79,327      -0,100



 Nom del Fitxer: E:\WH\GIRONA\WIN\GIRONA
 Titol: GIRONA
 Data: 17/12/2010 14:41:24

       PK           COTA        PENDENT %

     1500,000      79,307      -0,100

     1520,000      79,287      -0,100

     1540,000      79,267      -0,100

     1560,000      79,247      -0,100

     1580,000      79,227      -0,100

     1600,000      79,207      -0,100

     1620,000      79,187      -0,100

     1640,000      79,167      -0,100

     1660,000      79,147      -0,100

*    1672,753      79,134      -0,100

     1680,000      79,052      -2,171

*    1680,803      79,034      -2,400

     1700,000      78,573      -2,400

     1720,000      78,093      -2,400

     1740,000      77,613      -2,400

     1760,000      77,133      -2,400

     1780,000      76,653      -2,400

     1800,000      76,173      -2,400

     1820,000      75,693      -2,400

*    1822,921      75,623      -2,400

     1840,000      75,490      -0,400

*    1829,321      75,533      -0,400

     1860,000      75,410      -0,400

     1880,000      75,330      -0,400

     1900,000      75,250      -0,400

     1920,000      75,170      -0,400

     1940,000      75,090      -0,400



 Nom del Fitxer: E:\WH\GIRONA\WIN\GIRONA
 Titol: GIRONA
 Data: 17/12/2010 14:41:24

       PK           COTA        PENDENT %

     1960,000      75,010      -0,400

     1980,000      74,930      -0,400

     2000,000      74,850      -0,400

     2020,000      74,770      -0,400

     2040,000      74,690      -0,400

     2060,000      74,610      -0,400

     2080,000      74,530      -0,400

     2100,000      74,450      -0,400

     2120,000      74,370      -0,400

     2140,000      74,290      -0,400

     2160,000      74,210      -0,400

     2180,000      74,130      -0,400

     2200,000      74,050      -0,400

     2220,000      73,970      -0,400

     2240,000      73,890      -0,400

     2260,000      73,810      -0,400

     2280,000      73,730      -0,400

     2300,000      73,650      -0,400

     2320,000      73,570      -0,400

     2340,000      73,490      -0,400

     2360,000      73,410      -0,400

     2380,000      73,330      -0,400

     2400,000      73,250      -0,400

     2420,000      73,170      -0,400

     2440,000      73,090      -0,400

     2460,000      73,010      -0,400

     2480,000      72,930      -0,400



 Nom del Fitxer: E:\WH\GIRONA\WIN\GIRONA
 Titol: GIRONA
 Data: 17/12/2010 14:41:24

       PK           COTA        PENDENT %

     2500,000      72,850      -0,400

     2520,000      72,770      -0,400

     2540,000      72,690      -0,400

     2560,000      72,610      -0,400

     2580,000      72,530      -0,400

     2600,000      72,450      -0,400

     2620,000      72,370      -0,400

     2640,000      72,290      -0,400

     2660,000      72,210      -0,400

     2680,000      72,130      -0,400

     2700,000      72,050      -0,400

     2720,000      71,970      -0,400

     2740,000      71,890      -0,400

     2760,000      71,810      -0,400

     2780,000      71,730      -0,400

     2800,000      71,650      -0,400

     2820,000      71,570      -0,400

     2840,000      71,490      -0,400

     2860,000      71,410      -0,400

     2880,000      71,330      -0,400

     2900,000      71,250      -0,400

     2920,000      71,170      -0,400

     2940,000      71,090      -0,400

     2960,000      71,010      -0,400

     2980,000      70,930      -0,400

     3000,000      70,850      -0,400

     3020,000      70,770      -0,400



 Nom del Fitxer: E:\WH\GIRONA\WIN\GIRONA
 Titol: GIRONA
 Data: 17/12/2010 14:41:24

       PK           COTA        PENDENT %

     3040,000      70,690      -0,400

     3060,000      70,610      -0,400

     3080,000      70,530      -0,400

     3100,000      70,450      -0,400

*    3102,095      70,442      -0,400

     3120,000      70,319      -0,700

*    3103,895      70,432      -0,700

     3140,000      70,179      -0,700

     3160,000      70,039      -0,700

     3180,000      69,899      -0,700

     3200,000      69,759      -0,700

     3220,000      69,619      -0,700

     3240,000      69,479      -0,700

     3260,000      69,339      -0,700

     3280,000      69,199      -0,700

     3300,000      69,059      -0,700

     3320,000      68,919      -0,700

     3340,000      68,779      -0,700

     3360,000      68,639      -0,700

     3380,000      68,499      -0,700

     3400,000      68,359      -0,700

     3420,000      68,219      -0,700

     3440,000      68,079      -0,700

     3460,000      67,939      -0,700

*    3478,454      67,810      -0,700

     3480,000      67,801      -0,442

*    3482,654      67,796       0,000



 Nom del Fitxer: E:\WH\GIRONA\WIN\GIRONA
 Titol: GIRONA
 Data: 17/12/2010 14:41:24

       PK           COTA        PENDENT %

     3500,000      67,796       0,000

     3520,000      67,796       0,000

     3540,000      67,796       0,000

     3560,000      67,796       0,000

     3580,000      67,796       0,000

     3600,000      67,796       0,000

     3620,000      67,796       0,000

     3640,000      67,796       0,000

     3660,000      67,796       0,000

     3680,000      67,796       0,000

     3700,000      67,796       0,000

     3701,000      67,796       0,000
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1. INTRODUCCIÓ 
 
En aquest annex es pretén caracteritzar tant  les seccions tipus escollides per al traçat 
de  la plataforma reservada, així com el tipus de ferms que s’usaran per a  la calçada,  i 
els paviments usats en els seus diferents trams. 
 
2. SECCIONS TIPUS 
 
Tal i com s’ha presentat en l’annex 4 de l’estudi d’alternatives per a la projecció de la 
plataforma  reservada  per  a  l’autobús  que  ocupa  aquest  projecte,  a  continuació  es 
pretén  caracteritzar  les  seccions  tipus que han estat escollides per al projecte per a 
poder  determinar  les  tipus  d’esplanada,  ferms  i  paviments  que  seran  escollits.  Tal  i 
com  s’ha  fet en  l’annex anteriorment mencionat,  s’ha dividit el  traçat en  cinc  trams 
diferenciats per  l’amplada disponible de plataforma, definida pels existents  serveis  i 
construccions al llarg del seu pas per la ciutat de Girona. 
 
Tram 1: PK 0+000 – PK 0+680 
 
Es  disposa  d’una  amplada  de  37  metres  per  a  incorporar  els  dos  carrils  per  a  la 
circulació  d’autobusos,  i  3  carrils  per  a  vehicles  en  cada  sentit,  separats  a  banda  i 
banda, creant així un carril de circulació interna per al polígon Mas Xirgu. 
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Tram 2: PK 0+760 – PK 1+360 
 
En el segon tram del traçat es disposa d’una amplada de 16 metres per a encabir‐hi els 
dos carrils bus, separats dels dos carrils de circulació per a vehicles lleugers, un en cada 
sentit de circulació. 
 

 
 
Tram 3: PK 1+360 – 2+760 
 
El tercer tram del traçat transcorre per  l’actual traçat del tren convencional, utilitzant 
el terraplè i el viaducte. En aquesta part del traçat, es disposarà d’una amplada de 13 
metres, per encabir‐hi els dos carrils exclusius per a autobusos.  
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Tram 4: PK 2+760 – PK 2+940 
 
En aquest part del traçat es disposa d’una amplada de 14 metres, fet que condicionarà 
la  inclusió dels dos carrils bus, així com d’un carril per a  la circulació de vehicles, que 
haurà de ser per a pas preferent per als vianants. 
 

 
 
Tram 5: PK 2+940 – 3+700 
 
En l’última part del traçat del projecte de la plataforma reservada per a l’autobús a la 
ciutat de Girona, es disposa d’una amplada de 37 metres. En aquest espai,  s’hauran 
d’incloure tant els dos carrils reservats per a l’autobús, així com un carril per a vehicles 
lleugers en cada sentit de circulació, així com la resta d’equipaments que es necessitin i 
que han estat exposats en l’annex d’alternatives anterior. 
 

 



Plataforma reservada per a l’autobús a la ciutat de Girona 
 

8 
 

3. CATEGORIA DE L’ESPLANADA 
 
Tal i com s’ha caracteritzat en la identificació dels materials feta en l’annex de Geologia 
i Geotècnia  (Núm.  5),  la major  part  del  traçat  projectat  es  localitza  sobre  terrenys 
compostos  per  graves  i  sorres  amb matriu  llimosa.  Aquest  fet  fa  que  el  sòl  sigui 
considerat com a adequat,  i es pugui utilitzar com a esplanada del tipus E1, segons  la 
normativa 6.1‐IC. 
 
Segons  l’esmentada  instrucció  cal  projectar  un  ferm  que  tingui  com  a mínim  100 
centímetres de gruix, a l’estar assentat sobre un sòl adequat. Amb això, un cop s’hagi 
definit el gruix de  les capes estructurals del  ferm, es podrà conèixer quin és el gruix 
necessari de l’esplanada. 
 
 
 
 
 
4. CATEGORIA DEL TRÀNSIT 
 
Per poder conèixer quin tipus de ferm és el més adequat per a la plataforma reservada 
per als autobusos i els carrils adjacents, és necessari fixar‐se en el volum de trànsit que 
serveix  de  base  per  al  dimensionament  del  ferm.  Amb  això,  s’han  aconseguit  les 
Intensitats  Mitjanes  Diàries  de  les  diferents  entrades  a  la  ciutat  de  Girona  per  a 
caracteritzar el número de vehicles que circula a dia d’avui pel traçat a projectar. 
 
Com  a  conclusió  de  les  dades  presentades  (es  poden  consultar  a  l’apèndix  1),  es 
considera que la IMD del primer tram de l’obra, el comprès entre la rotonda de Santa 
Coloma  i  la plaça de Salt (Tram 1), és d’aproximadament 17.000 vehicles/dia, amb un 
percentatge  de  pesants  aproximadament  del  12%,  al  trobar‐nos  en  un  polígon 
industrial. Pel que  fa al  segon  tram del  traçat, el  comprès entre  la plaça de Salt  i el 
carrer Salvador Dabau, s’ha observat una IMD de 10.000 vehicles/dia i un percentatge 
de vehicles pesants del 7%. 
 
En  els  trams  3  i  4  del  traçat,  al  només  haver  de  projectar  la  plataforma  per  al  pas 
exclusiu dels autobusos, únicament s’ha considerat aquest número de vehicles per a 
dimensionar el  ferm. Ja en  l’últim tram, es té una  IMD de 6.000 vehicles/dia amb un 
percentatge de pesants del 2%. 
 
Amb  això,  s’ha  pogut  determinar  el  número  de  vehicles  pesants  que  transcorreran 
diàriament per cada un dels trams del traçat, i que s’exposen a continuació. 
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Tram 1: IMDp= 750 vehicles pesants/dia/sentit 
Tram 2: IMDp= 350 vehicles pesants/dia/sentit 
Tram 3: IMDp= 150 vehicles pesants/dia/sentit 
Tram 4: IMDp= 150 vehicles pesants/dia/sentit 
Tram 5: IMDp= 60 vehicles pesants/dia/sentit 
 
Tant pel que fa a la zona destinada als vehicles lleugers, com pel que fa a la plataforma 
reservada, la categoria de trànsit pesat és de T2. 
 
Aquest  aspecte és  fonamental  ja que  tant  la  zona de  calçada existent,  com  la nova 
plataforma  reservada  tenen  la  mateixa  categoria  de  trànsit.  D’aquesta  manera  el 
paquet  de  ferm  serà  el  mateix  a  la  zona  de  plataforma  reservada  i  als  carrers 
adjacents, amb el corresponent trànsit de lleugers i camions. 
 
 
5. SECCIONS ESTRUCTURALS 
 
D’acord  amb  les  conclusions  exposades  fins  aquí,  s’adopta  la  secció  estructural  212 
(T2/E1) del catàleg de  la  Instrucció 6.1‐IC, que correspon a 30 cm de sòl ciment amb 
una capa de 18 centímetres d’aglomerat asfàltic al damunt. 
 
 
 
 
 
Un cop considerats els condicionants de projecte de les mescles bituminoses en calent, 
es defineixen les capes de trànsit, intermèdia i base com segueix a continuació, segons 
la nova normativa UNE‐EN 13108: 
 

‐ Capa de trànsit amb mescla bituminosa discontínua en calent BBTM 11B BM‐3b 
granítica, amb una dotació de 60 kg/m2, i un gruix de 0,03 m. 

‐ Capa intermèdia amb mescla bituminosa en calent AC22 BIN60/70 S calcària de 
0,05 m de gruix. 

‐ Capa de base amb mescla bituminosa en calent AC22 BASE60/70 G calcària de 
0,10 m de gruix. 

 
Regs 
 
En totes les seccions estructurals adoptades, la base de sòl ciment, i abans de l’estesa 
de la capa d’aglomerat, es farà un reg de curat i d’adherència .  
 

18

30

Mescla bituminosa 

Sòl ciment 

MB 

SC 
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‐ Entre l’esplanada de sòl adequat i la capa de sòl ciment es realitzarà un reg de 
curat tipus ECR‐1. 

‐ Sobre  la  capa  base  de  sòl  ciment  s’estendrà  un  reg  de  curat  ECR‐1  i  un  reg 
d’adherència ECR‐1d amb una dosificació 0,6 kg/m2. 

‐ Entre les capes de ferm de base AC 22 G i intermèdia AC 22 S s’estendrà un reg 
d’adherència ECR‐1d amb una dosificació 0,6 kg/m2. 

‐ Entre les capes de ferm intermèdia AC 22 S i trànsit BBTM 11B BM3c s’estendrà 
un reg d’adherència ECR‐2d‐m amb una dosificació 0,5 kg/m2. 

 
 
 

Vorals 
 
En els vorals es disposaran les capes de trànsit i intermèdia de la mateixa manera com 
s’ha exposat per a la calçada, però la capa de base bituminosa serà substituïda per una 
capa de sòl ciment del mateix gruix, en aquest cas 0,10 m. 
 
Ferm existent 
 
En  aquelles  parts  del  traçat  on  existeixi  calçada  i  sigui  possible,  es  realitzarà  un 
escarificat  del  ferm  existent  i  una  reposició  de  la  capa  de  trànsit BBTM  11B BM‐3b 
granítica  de  0,03  m  de  gruix,  amb  un  reg  d’adherència  previ  ECR‐2d‐m  amb  una 
dosificació de 0,7 kg/m2. 
 
 
Cal destacar que en desenvolupament del projecte de construcció s’haurà de realitzar 
una anàlisi de deflexions que garantirà el coneixement exacte del ferm existent. També 
cal destacar que, encara que  la definició del  traçat  s’ha ajustat al màxim a  la  rasant 
existent als projectes de  construcció  s’haurà de  realitzar un  taquimètric que doni el 
coneixement  exacte  de  les  zones  on  s’haurà  de  realitzar  fresats  o  recrescuts  i  la 
magnitud exacta d’aquests. 
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Dels  assajos  de  camp  realitzats  sobre  el  paviment  existent  s’han  detectat  diferents 
gruixos en el paviment existent, però amb gruixos habitualment superiors a 18 cm de 
Mescla Bituminosa en Calent (MBC). La raó per la qual els gruixos poden ser superiors 
als  18  cm  que  dicta  la  norma  actual,  pot  ser  a  causa  de  la  extensió  de  successius 
recrescuts realitzats al paviment existent. 
 
6. PAVIMENTS 
 
Pel que fa als paviments, caldrà distingir entre el paviment de les voreres, algunes per 
recuperar un cop acabades les obres i altres de nova construcció, i el paviment que es 
disposarà en el carril bici. 
 
6.1 VORERA 
 
Per a la zona de les voreres que s’han de projectar al llarg de tot el traçat, s’haurà de 
seguir  la  normativa  vigent  a  la  ciutat  de  Girona  en  aquest  sentit.  Aquesta  és 
l’Ordenança  general  de  convivència  ciutadana  i  via  pública  de  l’any  1996.  En  ella 
s’especifica el  tipus de vorada, panot  i  rigola a col∙locar. A continuació es detalla  les 
característiques de la vorera: 
 

‐ Panot de formigó amb graveta de riu 30x30x4 
‐ 0,02m de morter d’adherència 
‐ Reg de curat tipus ECR‐1 
‐ 0,30m de base de sòl ciment  

 
A part, també s’hauran de tenir en compte altres característiques de les voreres com la 
vorada  remuntable  rebaixada  de  formigó  de  28x17x75,  la  vorada  de  formigó  de 
transició de 28x17x50, la vorada de formigó de 28x17x75, així com la rigola de formigó 
de 25cm. (Veure apèndix 2 per a més informació) 
 
6.2 CARRIL BICI 
 
Per a la construcció del carril bici s’ha adoptat la secció estructural consistent en dues 
capes: 
 

‐ 0,02m de paviment en base de barreja homogència d’àrids i carregues minerals 
slurry acolorit. 

‐ 0,05m de mescla bituminosa en calent tipus AC22 BIN60/70 S calcària. 
‐ Reg de curat tipus ECR‐1 i reg d’adherència tipus ECR‐1d 
‐ 0,30m de base de sòl ciment 
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1  Panot de formigó amb graveta de riu de 30x30x4 
2  Vorada remuntable rebaixada de formigó de 28x17x75 
3  Vorada de formigó de transició de 28x17x50 
4  Vorada de formigó de 28x17x75 
5  Rigola de formigó de 25 
6  Asfalt del carrer
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Annex 2 de l’Ordenança general de convivència ciutadana i via pública (BOP núm. 127 de 27 d’agost de 1996). Pàgina 1 de 6.
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1. INTRODUCCIÓ 
 
S’inclouen en el present annex  tots els elements complementaris necessaris per a  la 
correcta  posada  en  servei  de  l’obra.  Per  altra  banda,  aquest  annex  es  refereix  a  la 
senyalització  horitzontal  (marques  vials),  a  la  senyalització  vertical,  l’abalisament 
vertical i les mesures de seguretat vial aplicades al projecte de la plataforma reservada. 
 
En  aquest  annex  no  es  tracta  la  senyalització  i  abalisament  provisional  que  siguin 
necessàries durant l’execució de les obres. En el present annex, es recullen els criteris i 
normatives  emprades  per  a  la  definició  de  la  senyalització  horitzontal  i  vertical, 
l’abalisament i les barreres de protecció necessàries. 
 
La senyalització que es disposarà, correspondrà a la d’un carrer dins de casc urbà, amb 
les  particularitats  corresponents  a  un  carril  bus,  amb  velocitat  de  projecte Vp  =  50 
km/h. 
 
2. ACTUACIONS 
 
Les  actuacions  a desenvolupar  en  l’àmbit de  la  senyalització,  abalisament  i defenses  de  les 
obres descrites en el present projecte son les següents: 
 

‐ Disposició de la senyalització horitzontal (marques vials). 
‐ Disposició de la senyalització vertical. 
‐ Disposició de la senyalització vertical d’orientació. 
‐ Disposició de barreres, en cas de ser necessàries. 
‐ Disposició dels captafars “ulls de gat”. 
‐ Disposició de les fites i balises. 

 

3. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL: MARQUES VIALS 

3.1 NORMATIVA 
 
La  disposició  de  les  Marques  Vials  s’ha  projectat  d’acord  amb  la  Norma  8.2.‐I.C. 
“Marques vials”, aprovada per Ordre Ministerial de 16 de  juliol de 1987 (B.O.E. del 4 
d´agost i 29 de setembre). Altra Normativa aplicable, en el cas de les marques vials, es 
la  continguda  en  l’Ordre  Circular  304/89 MV,  del  21  de  juliol,  sobre  projectes  de 
marques vials 
 
Les marques vials son línies o figures, aplicades sobre el paviment de la carretera, que 
tenen per missió satisfer una o vàries de les següents funcions: 
 

‐ Delimitar carrils de circulació. 
‐ Separar sentits de circulació. 
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‐ Indicar les vores de la calçada. 
‐ Delimitar zones excloses a la circulació regular de vehicles. 
‐ Reglamentar la circulació (avançament, parada, estacionament). 
‐ Completar o precisar el significat de senyal verticals i semàfors. 
‐ Repetir o recordar un senyal vertical. 
‐ Permetre els moviments indicats. 
‐ Anunciar, guiar i orientar als usuaris. 

 
Les marques vials seran, generalment, de color blanc corresponent aquest color a la 
referència B‐118 de la Norma UNE 48103. 
 
Als  Plànols  corresponents  a  aquest  Projecte  s’inclouen  les  plantes  generals  de 
senyalització  horitzontal  i  els  detalls  de  la  mateixa,  així  com  les  dimensions  de 
cadascuna de  les marques vials emprades:  longitudinals,  transversals,  fletxes,  illetes, 
etc. 
 
Les característiques de tots els materials a emprar i de l’execució dels diversos tipus de 
marques  vials,  són  objecte  de  definició  en  els  apartats  corresponents  del  Plec  de 
Prescripcions Tècniques Particulars d’aquest projecte. 

 

3.2 TIPOLOGIA DE MARQUES VIALS 
 
En funció de la velocitat màxima, en aquest cas de 50 km/h, i les característiques de la 
secció  transversal  dels  diferents  vials  per  on  transcorre  el  carril  bus,  hi  haurà  una 
tipologia determinada de senyalització horitzontal o marques vials. 
 
Marques longitudinals 
 
Les marques longitudinals es poden classificar en: 
 

‐ Longitudinals discontinues. 
‐ Longitudinals continues. 

 
Marques longitudinals discontínues 
 

‐ Separació  carrils  normals  en  vies  amb  VM<60  km/h  (M‐1.3):  Línia  blanca 
reflexiva discontinua de traç 2,00 m, ample 0,10 m i separació 5,5 m. 

 
‐ Línia de separació de carrils d’entrada  i sortida: La seva funció és  la separació 

entre el carril principal  i el carril d’entrada, de  sortida o de  trenat, en el que 
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normalment  està  prevista  una  acceleració  o  desacceleració  dels  vehicles. 
(Marca M‐1.7, per VM  inferior a 100  km/h). Es  tracta d’una  línia discontinua 
blanca,  formada  per  trams  de  30  cm  d’ample  i  1m  de  longitud,  separats  a 
intervals d’1 m. 
 

‐ Línia per guia en  intersecció:  Indicació, a dintre de una  zona de creuament o 
trenat de  trajectòries de vehicles, de  la prolongació  ideal de  les marques per 
separació de carrils o per marge de calçada, així com dels carrils en que han de 
realitzar‐se determinats moviments. Es tracta d’una marca formada per trams 
d’1 m separats 1 m. i d’ample el mateix que la línia a la que substitueix. 
 

‐ Línia de preavís de línia continua o de perill: Indica un tram de via que presenta 
un risc especial. Marca M‐1.10 en vies amb VM inferior o igual a 60 km/h. 
 

Marques longitudinals continues 
 

Es consideren els següents tipus de marques longitudinals continues: 
 

‐ Línia per separació de carrils en el mateix sentit:  (Marca M‐2.1). Separació de 
carrils del mateix sentit de circulació, amb prohibició de maniobra de canvi de 
carril, i obligació de seguir les indicacions duna fletxa de direcció, quan aquesta 
es presenti en qualsevol dels carrils. La seva amplada es de 0,10 m. 
 

‐ Línia per marge de  la calçada: Delimita el marge de  la calçada. (Marca M‐2.6). 
L’amplada de  la marca vial no es comptabilitzarà en  la de  la calçada. Es tracta 
d’una línia de 10 cm o 15 cm d’amplada per vies amb VM inferior o igual a 100 
km/h, en funció de l’amplada del voral.  
 

‐ Línia per separació de carrils especials: (Marca M‐2.4) Amb una amplada de 30 
cm  per  VM  inferior  a  100  km/h.  Separació  de  carril  destinat  a  determinats 
vehicles en  trams en que, per  raons de  seguretat o  funcionals, no procedeixi 
permetre la maniobra de canvi de carril. 
 

‐ Línia per separació de carrils d’entrada o sortida: (Marca M‐2.4). amb ample de 
30 cm per VM  inferior o  igual a 100 km/h. Separació de carril d’entrada o de 
sortida, en que normalment està prevista una acceleració o desacceleració dels 
vehicles, en tram en que no procedeixi la maniobra de canvi de carril. 
 

‐ Línia  per  contorn  d’illot  infranquejable:  Indicació  dels  límits  d’una  zona  de 
calçada exclosa al trànsit  i que, generalment, té per objecte o bé protegir una 
zona d’espera o bé proporcionar una transició suau per bordejar un obstacle o 
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per  realitzar una maniobra de  convergència o divergència de  carrils.  Serà de 
característiques iguals a la línia de marge utilitzada. 

Marques transversals 
 
Les marques transversals es poden classificar en: 
 

‐ Transversals discontinues. 
‐ Transversals continues. 

 
Marques transversals discontínues 
 

‐ Línia de  cediu el pas  (M‐4.2):  Línia blanca discontínua de  traç 0,80 m, ample 
0,40 m  i  separació  0,40 m. Una  línia  discontinua  disposada  a  tota  l’amplada 
d’un  o  varis  carrils  indica  que,  en  circumstàncies  anormals  que  redueixin 
visibilitat,  cap  vehicle  ha  de  franquejar‐la,  quan  hagin  de  cedir  el  pas  en 
compliment de l’obligació imposada per: un senyal o marca de CEDA EL PASO, o 
quan  no  hi  hagi  cap  senyal  de  prioritat,  per  aplicació  de  les  normes  que 
regeixen aquesta. 

 
Marques transversals continues 
 

‐ Línia d’aturada  (M‐4.1):  Línia blanca  continua de 40  cm d´amplada. Una  línia 
continua  disposada  a  tot  l’ample  d´un  o  varis  carrils  del  mateix  sentit  de 
circulació  indica  que  cap  vehicle  deu  franquejar‐la,  en  compliment  de  la 
obligació  imposada per: una senyal de detenció obligatòria, una marca vial de 
STOP, una senyal de prohibició de passar sense aturar‐se, un senyal de pas a 
nivell, etc.. 
 

‐ Marca  de  pas  per  a  vianants.  (M‐4.3):  Sèrie  de  línies  de  gran  amplada 
paral∙leles a  l’eix de  la calçada  i  formant un conjunt  transversal a  la mateixa. 
Cadascuna de les bandes tindrà un gruix de 50 cm. 
 

 
Altres marques 
 
Zones excloses del trànsit (marques M‐7.1 i M‐7.2) 
 
Es marcarà  un  zebrat  constituït  per  línies,  paral∙leles  en  angle  o  no,  inclinades  45º 
respecte als eixos respectius. Aquest zebrat es representarà esquemàticament en els 
plànols de planta  indicant  la  zona on  seran pintats. La  seva  funció es  incrementar  la 
visibilitat en la zona de paviment exclosa a la circulació de vehicles i, al mateix temps, 
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indicar‐ne, per mitjà de la inclinació de les bandes que els constitueixen, de quin costat 
hauran  de  desviar‐se  els  vehicles  per  evitar  possibles  obstacles  o  per  realitzar  una 
maniobra de divergència o convergència. 
 
Línies de prohibició de parada o estacionament (marca M‐7.10) 
 

‐ Quadricula:  Recordatori  als  conductors  de  la  prohibició  de  penetrar  en  una 
intersecció encara que el semàfor ho permeti o tinguin prioritat, si  la situació 
de  la circulació és tal que previsiblement puguin quedar aturats de forma que 
impedeixin o obstrueixin la circulació transversal. Marca vial de color groc. 

 
Fletxes, signes e inscripcions 
 

‐ Fletxes de direcció o de selecció de carrils (Marques M‐5.1 i M‐5.2): Les fletxes 
pintades en  la  calçada dividida per marques  longitudinals  signifiquen que  tot 
conductor ha de  seguir  amb el  seu  vehicle el  sentit  indicat o un dels  sentits 
indicats en el carril pel qual es  troba circulant. Només cal utilitzar‐les en vies 
amb  forta  intensitat  de  moviments  de  gir.  Aquestes  fletxes  indiquen  el 
moviment  o moviments  permesos  u  obligats  als  conductors  que  circulin  per 
aquest carril en el pròxim nus. 
 

‐ La  inscripció  al  paviment  té  per  objecte  proporcionar  al  conductor  una 
informació complementària  , recordant  l’obligació de complir allò prescrit per 
un  senyal vertical o en certs casos  imposen per  si mateixes una determinada 
prescripció. La  longitud de  les  inscripcions per una via amb una velocitat mitja 
inferior o igual a 60 km/h és de 1,60 m. Les inscripcions utilitzades seran tipus 
M‐6.4 (STOP), M‐6.5 (Cediu el Pas) i M‐6.2 (Carril reservat per a l’autobús) 
 

 
Mides de la inscripció de carril reservat per a l’autobús 
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4. SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
La  senyalització  vertical  fa  referència  als  senyals  de  circulació  i  panells  d’orientació, 
localització i destí situats tant al marge de la carretera com a sobre de la calçada. 

4.1 NORMATIVA APLICADA 
 
Per a la senyalització vertical, s’han seguit les següents normatives: 
 

‐ Pla director de senyalització d’orientació de Catalunya (juliol de 1999) 
‐ “Manual de  senyalització  interurbana d’orientació de Catalunya”, maqueta 2, 

de 23 d’abril de 2005, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
de la Generalitat de Catalunya. 

‐ Decret  261/1999,  de  28  de  setembre,  pel  qual  s’aprova  el  sistema  de 
codificació de  la  xarxa de  carreteres  de Catalunya,  publicat  en  el DOGC  el  8 
d’octubre de 1999. 
 

4.2 LIMITACIONS DE VELOCITAT 
 
Al ser casc urbà, la limitació de velocitat a tot el traçat és de 50 km/h, tal i com diu la 
Instrucció 3.1‐IC. 
 
Distància de parada 
 
A qualsevol secció de la carretera per tots els carrils, la distància de parada per a una 
velocitat de projecte de 50 km/h és: 
 

Pendent (%) Distància de parada (m)

‐6%  55,82

‐4%  54,31

‐2%  52,95

‐1%  52,32

0%  51,73

1%  51,16

2%  50,61

4%  49,60

6%  48,67
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Distància de creuament 
 
Es  defineix  com  la  longitud  de  la  carretera  que  ha  de  ser  vista  pel  conductor  d’un 
vehicle que pretén travessar  l’esmentada carretera. Per a velocitat de projecte de 50 
km/h, la distància de creuament és de 127,6 metres. 

 

4.3 SENYALS 
 
La situació dels senyals està fixada en els plànols del projecte (Document núm. 2). No 
obstant això, la Direcció d´Obra podrà modificar la seva orientació o situació quan les 
circumstàncies  locals  així  ho  aconsellin.  Als  esmentats  plànols  de  plantes  de 
senyalització  es  troben  dibuixats  cadascun  dels  senyals,  així  com  la  denominació 
corresponent al catàleg del “Ministerio de Fomento”. 

 

4.4 PANELLS 
 
S’ha seguit el “Manual de senyalització urbana d’orientació” emès per la Generalitat de 
Catalunya, el novembre de 2004. 
 
Disseny dels plafons 
 
Els  panells,  estaran  formats  per  planxes  d’alumini,  amb  plaques  segons  l’amplada  i 
superfície.  Aquests  seran  els  que  actualment  existeixen  al  traçat  de  la  plataforma 
reservada, així que únicament serà necessària una reubicació dels mateixos. A més, per 
al  carril bus, es dissenyaran uns plafons especials per a  indicar els autobusos de  les 
línies interurbanes les direccions principals a seguir en les interseccions. 
 
Suports de panells 
 
Els suport per panells laterals seran sistemes modulars en alumini. Es col∙locarà un únic 
suport, excepte en panells de més de 6 m2 o quan els esforços no puguin ser absorbits 
per un únic suport. 
 
El tipus de suport per a cada panell del projecte s’ha definit utilitzant els quadres de 
manual de senyalització urbana d’orientació, on a partir de  les dimensions del plafó  i 
del vent s’arriba a una categoria de suport. 
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Fonamentació 
 
La  fonamentació  mínima  dels  panells  s’ha  dissenyat  a  partir  del  quadre  de 
fonamentacions segons tipus de suport del mencionat manual. 
 
Col∙locació 
 
La ubicació dels panells o senyals haurà de ser tal que maximitzi el temps de lectura. La 
vora  inferior  dels  panells  laterals  o  senyals  estarà  a  2,20 m  (2,30 m  sobre  vorera) 
d’altura de  la rasant de  l’extrem de  la calçada. La seva aresta vertical més propera, a 
0,50 m del  límit  exterior del  voral  com  a mínim  i  a  2,5 m de  la  vora exterior de  la 
calçada  com  a mínim.  Aquests  panells  estaran  girats  al  voltant  del  seu  eix  vertical 
lleugerament cap a fora amb un angle de 3 graus. 
 
 
5. ABALISAMENT 
 
A més de la senyalització horitzontal i vertical s’inclou la definició dels corresponents 
elements d’abalisament. Aquests són: 
 

‐ Captafars “ulls de gat” en calçada. 
‐ Fites de vèrtex en divisions de carril. 

 

5.1 CAPTAFARS 
 
Les característiques dels materials i forma de col∙locació es descriuen en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars 
 
 
Ulls de gat 
 
S’ha previst la disposició de plaques reflectores en calçada per reforçar la visibilitat del 
carril bus en les zones on la separació física no existeixi, com és el cas del segon tram 
de  projecte.  També  es  col∙locaran  en  les  zones  de  convergència  i  divergència  dels 
enllaços amb una equidistància de 4 metres. En  rotondes es  col∙locaran en els  illots 
cada 5 metres. Els ulls de gat seran unidireccionals o bidireccionals segons es tracti de 
calçades separades o úniques. 
 
Franges de color 
La  vorada de  les  illetes es pintarà  amb  franges de 1 metre de  color  vermell  i blanc 
reflectant. 
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5.2 FITES DE VÈRTEX I BALISES 
 
En els  ramals de sortida, a més de col∙locar els ulls de gat, s’ha previst  la col∙locació 
d’una fita de vèrtex en el nas de la sortida, tal com queda reflectit en els plànols. 
 
També es col∙locaran balises cilíndriques (H‐75) al costat  la  línia blanca, a partir de  la 
fita de  vèrtex en divergències  i  col∙locades en  filera única  seguint  l’eix de  zebrat en 
convergències, tal i com queda reflectit en els plànols de planta de senyalització.  
 
 
6. ELEMENTS DE SEGURETAT 
 
 
S’ha  previst la col∙locació de pilones de seguretat en els carrers adjacents de projecte 
on  es  comparteixi  la  circulació  de  vehicles  i  vianants.  A més,  també  es  col∙locaran 
separadors vials de cautxú amb empotrament per  la separació de carrils en el tram 2 
on no està físicament separada la calçada reservada per a l’autobús. 
 
Les característiques tècniques d’aquest separador són les següents: 
 

‐ Separador  vial  de  cautxú massís  negre  amb  tires  reflectants  dissenyat  per  a 
separar  carrils.  Amb  aquest  separador  de  carril  col∙locat  cada  10  m, 
s’aconsegueix una  separació efectiva entre  carrils en una via de  circulació. El 
separador vial de cautxú és un bloc de 100 cm de longitud, 15 cm d’amplada i 9 
cm  d’altura,  amb  tres  empotraments  a  la  calçada,  aconseguint  una  millor 
fixació i resistència als impactes. 

 

Separador vial de cautxú 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

Aquest annex pretén recollir totes les afeccions que es produeixen als diferents serveis 

que segueixen o travessen el traçat de la plataforma reservada per a l’autobús a la 

ciutat de Girona. Amb això, es farà una valoració de les obres necessàries per a la 

realització de les reposicions dels serveis que resultin afectats per la construcció de la 

plataforma.  

 

La inclusió de tots aquests serveis en els plànols corresponents, permetrà al 

contractista saber en tot moment els riscos d’afectació a un servei existent i prendre 

així les mesures adients. 

 

2. TREBALLS DESENVOLUPATS 
 

Es descriu en aquest capítol l’estudi realitzat sobre les instal·lacions i serveis, siguin 

públics o privats existents. Per a la realització dels treballs que a continuació es 

descriuen, s’ha comptat amb els plànols del projecte. 

 

La investigació realitzada per obtenir els resultats que es recullen en aquest annex s’ha 

dut a terme de la següent forma: 

 

- Inspecció visual sobre el terreny de tots els serveis i instal·lacions, identificant 

cadascun dels tipus de servei i la possible companyia propietària. 

 

- Entrevistes amb les companyies subministradores per tipus i característiques 

dels serveis, comprovació de les dades preses i obtenció de la situació i tipus de 

les instal·lacions soterrades. 

 
- Entrevistes amb els serveis tècnics de l’Ajuntament, per l’obtenció de les dades 

relatives a sanejament, enllumenat i semàfors. 

 

Amb totes les dades obtingudes s’ha confeccionat l’Annex que s’adjunta amb la 

indicació del servei a implantar, propietari, situació, número d’ordre i fulla del plànol 

on es troba, així com la solució adoptada i la valoració aproximada. 

 

3. RELACIÓ DE COMPANYIES 
 

S’ha enviat informació o s’han consultat les següents companyies de serveis. Les 

companyies que disposen de serveis a la zona són: 
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- Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter: Companyia destinada a l’explotació, 

transport i subministrament d’aigua potable mitjançant canalitzacions 

soterrades. 

 

- Fecsa-Endesa: Companyia destinada a l’explotació, transport i subministrament 

d’energia elèctrica mitjançant línies d’Alta, Mitja i Baixa Tensió, tant aèries com 

soterrades. 

 
- Gas Natural: Companyia destinada a l’explotació, transport i subministrament 

de gas natural mitjançant canonades soterrades d’Alta, Mitjana i Baixa Pressió. 

 
- Telefónica: Companyia destinada a l’explotació de xarxes de telefonia i 

telecomunicacions mitjançant línies aèries o mitjançant canalitzacions 

soterrades. 

 
 

4. DESCRIPCIÓ GENERAL DELS SERVEIS AFECTATS 
 

La nova plataforma de bus a la ciutat de Girona s’inicia en una carretera comarcal 

interurbana provinent de Vilablareix (GI-533), seguida de trams urbans completament 

desenvolupats, que presenten l’edificació i infraestructures de serveis que els 

abasteixen. Dins de l’àrea urbana consolidada, donat que no es preveu canviar la 

rasant de la calçada actual, i que hi ha llargs trams de carretera que es reordenen 

sense haver d’augmentar la calçada existent, la quantitat de serveis afectats és molt 

limitada. 

 

Això és així, en bona part gràcies a la utilització del traçat de les vies del tren 

convencional, on la instal·lació de serveis no es situa propera a aquest viaducte en 

l’actualitat degut a la seva complexitat d’execució.  

 

No obstant això, en la zona urbana que transcorre per aquestes vies s’ha previst el 

soterrament d’algunes línies elèctriques de mitja i baixa tensió que creuen sobre la 

carretera, amb torres molt pròximes a la futura calçada, per resultar potencialment 

perilloses, així com per rebaixar l’impacte visual. Serà possible la realització d’aquests 

treballs gràcies al passar la plataforma reservada molt propera a tres centrals de 

transformació elèctrica que seran detallades a continuació. 
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4.1 XARXA DE CONDUCCIONS D’AIGUA POTABLE  
 

En la xarxa de conduccions d’aigua potable, explotada per l’empresa d’Aigües de 

Girona, Salt i Sarrià de Ter, les afeccions detectades són mínimes. Això és degut a que, 

malgrat vàries canonades creuen el traçat de la plataforma a construir a una 

profunditat d’1 metre o inferior, aquests encreuaments es produeixen en zones on no 

s’haurà d’excavar tot el ferm, sinó que únicament s’haurà de realitzar un fresat de les 

últimes capes de ferm existent. A continuació es detallen les afeccions a la xarxa 

d’aigua potable: 

 

Codi SA/AG-01 

Situació PK 1+340 

Descripció Canonada d’aigua potable de 110 mm de Polietilè (PEØ110) 

Afecció 

S’afecta l’esmentada canonada soterrada per a la excavació 

necessària per a l’execució de les capes de ferm necessàries per a la 

plataforma. L’afecció és de 22 metres de canonada. 

Actuació 

Es preveu l’escurçament de la canonada per a que tingui el seu final a 

la vorera del carrer Oviedo, evitant així qualsevol tipus de problema 

en l’execució de les corresponents capes de ferm. 

 

Codi SA/AG-02 

Situació PK 1+850 

Descripció 
Vàlvula de descàrrega en pericó d’una canonada d’aigua potable de 

100 mm de Fibrociment (FIBØ100) 

Afecció 
S’afecta l’esmentada vàlvula per la construcció de l’aparcament del 

carrer M. Bonmatí Romaguera. 

Actuació 

Es preveu la recol·locació de la vàlvula a 1 metre del lloc actual, a la 

mateixa vorera del carrer Cassià Costal, per tal de que no afecti a la 

realització del ferm de l’aparcament en qüestió. 

 

Codi SA/AG-03 

Situació PK 2+160 

Descripció Canonada d’aigua potable de 110 mm de Polietilè (PEØ110). 

Afecció 

S’afecta l’esmentada canonada per la construcció de la plataforma 

reservada en totes les capes del seu ferm. L’afecció és de 70 metres 

de canonada. 

Actuació 

Es preveu el soterrament a 1,50 metres de la canonada en qüestió, 

mantenint de manera intacte els materials usats i les connexions amb 

la xarxa d’aigua potable existent en l’actualitat. 
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Codi SA/AG-04 

Situació PK 2+190 

Descripció Canonada d’aigua potable de 110 mm de Polietilè (PEØ110). 

Afecció 

S’afecta l’esmentada canonada per la construcció de la plataforma 

reservada en totes les capes del seu ferm. L’afecció és de 15 metres 

de canonada. 

Actuació 

Es preveu el soterrament a 1,50 metres de la canonada en qüestió, 

mantenint de manera intacte els materials usats i les connexions amb 

la xarxa d’aigua potable existent en l’actualitat. 

 

Codi SA/AG-05 

Situació PK 2+740 

Descripció Canonada d’aigua potable de 250 mm de Fibrociment (FDØ250) 

Afecció 

S’afecta l’esmentada canonada per la construcció de la plataforma 

reservada en totes les capes del seu ferm. L’afecció és de 20 metres 

de canonada. 

Actuació 

Es preveu la reposició d’una nova canonada de Polietilè de 250 mm 

(PEØ250) a 1,50 metres de profunditat, mantenint les connexions 

amb la xarxa d’aigua potable existent en l’actualitat. 

 

Codi SA/AG-06 

Situació PK 2+760 

Descripció Canonada d’aigua potable de 110 mm de Polietilè (PEØ110) 

Afecció 

S’afecta l’esmentada canonada per la construcció de la plataforma 

reservada en totes les capes del seu ferm. L’afecció és de 20 metres 

de canonada. 

Actuació 

Es preveu el soterrament a 1,50 metres de la canonada en qüestió, 

mantenint de manera intacte els materials usats i les connexions amb 

la xarxa d’aigua potable existent en l’actualitat. 

 

Codi SA/AG-07 

Situació PK 2+960 

Descripció Canonada d’aigua potable de 100 mm de Fibrociment (FIBØ100). 

Afecció 

S’afecta l’esmentada canonada per la construcció de la plataforma 

reservada en totes les capes del seu ferm. L’afecció és de 20 metres 

de canonada. 

Actuació 

Es preveu la reposició d’una nova canonada de Polietilè de 100 mm 

(PEØ100) a 1,50 metres de profunditat, mantenint les connexions 

amb la xarxa d’aigua potable existent en l’actualitat. 
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4.2 XARXA ELÈCTRICA 
 

La xarxa elèctrica de Girona està explotada per l’empresa Fecsa-Endesa. A continuació 

es detallen les afeccions a aquesta xarxa. Tal i com s’ha comentat anteriorment, el 

traçat de la plataforma reservada passa proper a tres estacions de transformació 

elèctrica que també es detallen en aquest apartat. 

 

Estació de transformació elèctrica de Mas Xirgu (0+200) 

 

Està situada propera a l’inici del projecte. L’afectació sobre la plataforma és nul·la, ja 

que tots els pals elèctrics que arriben a l’estació ho fan per l’oest, i d’allà surten ja 

soterrats. És per això que no serà necessari realitzar cap actuació als voltants 

d’aquesta estació. 

 

Estació transformadora al polígon de Mas Xirgu 

 

Construcció elèctrica (PK 0+980) 

 

Un cop el traçat entra en el tram 2 de projecte, aquest es troba amb una caixa elèctrica 

situada just al costat d’una de les voreres. Aquesta construcció no haurà de ser 

modificada de localització, al mantenir-se intacte el límit d’actuació a les actuals 

voreres existents. 

Caixa elèctrica al polígon de Mas Xirgu 
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Pal elèctric (PK 1+140) 

 

Dins el segon tram del projecte ens trobem amb un pal elèctric de formigó situat a la 

confluència de l’avinguda Sant Narcís amb la carretera de Santa Coloma en un illot 

central. Aquest pal ha substituït a una torre elèctrica metàl·lica de grans dimensions 

que portava el cablejat fins a l’estació transformadora del carrer Barcelona que es 

comentarà posteriorment. No serà necessari realitzar cap actuació al trobar-se dins un 

illot on no s’actua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pal elèctric de formigó a la confluència de l’avinguda Sant Narcís i carretera de Santa Coloma 

 

Estació transformadora del carrer Barcelona (PK 1+280) 

 

La segona estació transformadora propera al traçat de la plataforma reservada no es 

veurà afectada tampoc pel projecte en qüestió. 

 

 

 
Estació transformadora al carrer Barcelona, tocant a les actuals vies del tren convencional 
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Construccions elèctriques (PK 1+320) 
 

A la confluència del carrer Oviedo i Salvador Dabau, un cop la plataforma reservada 

comença la utilització de l’actual traçat de les vies del tren, hi ha tres instal·lacions 

elèctriques que hauran de ser recol·locades, tal i com es pot apreciar en els plànols 

adjunts. 

 

Aquestes es refereixen a dos pals elèctrics, un de formigó prefabricat i un de fusta que 

subjecten el cablejat elèctric, i una caixa elèctrica. A aquests tres elements se’ls hi 

buscarà una nova situació minimitzant el cost de recol·locació i l’impacte visual per als 

veïns de la zona. 

 

Pal elèctric de formigó (esquerra) i pal elèctric de fusta amb la caixa elèctrica al costat (dreta) 

 
Construcció elèctrica (PK 1+830) 
 

Un cop el traçat de la plataforma es troba amb el carrer Cassià Costal, on coincideix 

també amb l’inici del viaducte de les vies del tren convencional, existeix una 

construcció d’obra que emmagatzema elements elèctrics relacionats amb les vies del 

tren. Un cop soterrades aquestes vies, aquesta caixa desapareixerà de l’encreuament. 

 

 

 

 

 

 



Plataforma reservada per a l’autobús a la ciutat de Girona 

 

12 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Caixa d’elements elèctrics annexada a les actuals vies del tren convencional 

 
 
Estació transformadora de la plaça d’Europa (PK 2+000) 
 

L’última estació transformadora propera al traçat de la plataforma reservada és 

aquesta estació que també dóna subministrament a les vies del tren convencional. 

L’afectació al traçat del projecte és nul·la, pel que no caldrà realitzar cap operació de 

trasllat de línies elèctriques. 

Estació transformadora de la plaça d’Europa, situada al costat de les vies del tren convencional 

 

A continuació es detallen les afeccions a la xarxa elèctrica: 
 

Codi SA/FE-01 

Situació PK 1+320 

Descripció Pal de formigó prefabricat 

Afecció Afectat pel traçat de la plataforma reservada 

Actuació 
Retirada del pal amb el conseqüent soterrament de la línia que sosté, 

un cop hagin estat desmantellades les vies del tren convencional. 
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Codi SA/FE-02 

Situació PK 1+320 

Descripció Pal de fusta 

Afecció Afectat pel traçat de la plataforma reservada 

Actuació 
Retirada del pal amb el conseqüent soterrament de la línia que sosté, 

un cop hagin estat desmantellades les vies del tren convencional. 

 

Codi SA/FE-03 

Situació PK 1+320 

Descripció Caixa d’instal·lacions elèctriques 

Afecció Afectat pel traçat de la plataforma reservada 

Actuació Reubicació en una zona propera reduint l’impacte visual per als veïns 

 

Codi SA/FE-04 

Situació PK 1+830 

Descripció Caseta d’instal·lacions elèctriques 

Afecció Afectat pel traçat de la plataforma reservada 

Actuació Supressió amb el soterrament de les vies del tren convencional 

 

4.3 XARXA DE GAS  
 

No s’han detectat afectacions a la xarxa de distribució de gas a la ciutat de Girona 

operada per l’empresa Gas Natural, al no tenir les activitats programades de 

construcció de la plataforma reservada una profunditat superior al fresat de l’actual 

capa asfàltica i l’actuació puntual sobre la xarxa de drenatge longitudinal en algun punt 

del traçat. 

 

4.4 TELEFONIA 
 

Tal i com succeeix amb la xarxa de gas, la de telefonia, explotada per l’empresa 

Telefónica, no presenta cap afectació en la construcció de la nova plataforma 

reservada per a l’autobús a la ciutat de Girona. 

 

 

5. CRITERIS DE VALORACIÓ 
 

La valoració de les diferents unitats que formen les variants de la modificació de 

serveis, s’ha realitzat amb base a les prescripcions de les companyies propietàries, dels 

catàlegs de materials de les empreses fabricants o bé subministradores, i dels quadres 
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de preus de la construcció actualitzats del banc de preus de referència de GISA, per a la 

implantació o afecció de serveis. 

 

SERVEI CODI PK AFECCIÓ AMIDAMENT PREU TOTAL 

Aigua AG-01 1+340 Canonada PEØ110 22 ml 100€/ml 2.200,00 € 

 AG-02 1+850 Vàlvula de descàrrega 1 ut 500€/ut 500,00 € 

 AG-03 2+160 Canonada PEØ110 70 ml 300€/ml 21.000,00 € 

 AG-04 2+190 Canonada PEØ110 15 ml 300€/ml 4.500,00 € 

 AG-05 2+740 Canonada FDØ250 20 ml 450€/ml 9.000,00 € 

 AG-06 2+760 Canonada PEØ110 20 ml 300€/ml 6.000,00 € 

 AG-07 2+960 Canonada FIBØ100 20 ml 300€/ml 6.000,00 € 

Elèctric FE-01 1+320 Pal formigó 20 ml 120€/ml 2.400,00 € 

 FE-02 1+320 Pal fusta 20 ml 100€/ml 2.000,00 € 

 FE-03 1+320 Caixa elèctrica 1 ut 1000€/ut 1.000,00 € 

 FE-04 1+830 Caseta elèctrica 1 ut 3.000€/ut 3.000,00 € 

                                                                                                                                    TOTAL 57.600,00€ 

 
 

6. PRESSUPOST 
 

Amb tot l’exposat anteriorment, resulta un pressupost estimat de reposició de les 

afeccions de les xarxes d’aigua potable i elèctrica de cinquanta-set mil sis-cents euros 

(57.600,00 €). 
 
 
7. PLÀNOLS DE SERVEIS AFECTATS 
 

Al document número 2 de plànols, es pot trobar la descripció gràfica de les afectacions 

a les diferents xarxes de subministrament. 

 

Els serveis existents s’han representat amb unes lletres inicials que es mostren a 

continuació, on també s’incorpora el codi de servei afectat dels quadres anteriors: 

 

- AG: Xarxa de conduccions d’aigua potable. 

- FE: Xarxa elèctrica de mitjana i baixa tensió. 

- GN: Xarxa de gas. 

- TE: Xarxa de telefonia. 
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1. OBJECTE  
 
L’objectiu  d’aquest  annex  és  caracteritzar  tota  la  xarxa  d’enllumenat  públic  que  es 
troba al llarg del traçat de la plataforma reservada per a l’autobús a la ciutat de Girona. 
D’aquesta manera,  s’analitzarà  les  zones on es pot utilitzar  l’enllumenat existent,  ja 
que no s’amplia  la calçada  i  les característiques d’il∙luminació es mantindran  intactes. 
En  les zones on el carril bus  transcorre separat de  la calçada existent, serà necessari 
col∙locar enllumenat públic nou, característiques del qual s’aportaran a continuació. 
 
2. XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC EXISTENT 
 
La  tramificació de  l’obra,  feta en  annexos  anteriors, basant‐se en el  canvi de  secció 
tipus que es produeix al llarg del traçat, serà molt útil per definir els trams on es podrà 
usar  l’enllumenat  existent.  A  continuació  es  detallen  les  característiques  de 
l’enllumenat a cadascun dels trams. 
 
Tram 1: PK 0+000 – 0+680 
 

‐ 20 faroles  individuals del tipus Carandini JCH‐400 o similar disposades cada 40 
metres. 

‐ 16  faroles  dobles  del  tipus  Carandini  JCH‐400  o  similar  disposades  cada  40 
metres. 

 
Les característiques d’aquesta lluminària són les següents: 
 

‐ Armadura de fundició injectada d’alumini. 
‐ Tapa de  fundició  injectada d’alumini amb accés a  la bombeta  i a  l’equip que 

porta a la part superior. 
‐ Reflector d’alumini d’una sola peça sellat. 
‐ Acabats en pintura de color gris amb una tapa superior de color blanc. 

 
Tram 2: PK 0+760 – 1+360 
 

‐ 27 faroles  individuals del tipus Carandini JCH‐400 o similar disposades cada 30 
metres. 

 
Tram 3: PK 1+360 – 2+760 
 
En aquest tercer tram,  la plataforma reservada per a  l’autobús transcorre de manera 
individual per una  via  totalment nova, pel que  s’haurà de  col∙locar enllumenat nou, 
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que es detallarà posteriorment en aquest annex i els plànols de la xarxa d’enllumenat 
corresponents. 
 
Un  cop  la  plataforma  arriba  a  prop  de  la  plaça  d’Europa,  la  urbanització  del  carrer 
Josep Maria Gironella es  realitzarà amb  l’enllumenat existent actualment en el propi 
carrer, recol∙locant les faroles allà on sigui necessari. 
 
Tram 4: PK 2+760 – 2+940 
 
Al transcorre per un tram no urbanitzat en l’actualitat, al tenir l’estructura del viaducte 
per on transcorre el tren a la mateixa traça del carrer Tomàs Mieres, serà necessària la 
col∙locació d’enllumenat nou. 
 
Tram 5: PK 2+940 – 3+700 
 
Igual com succeïa en el tram 4, la instal∙lació de la xarxa d’enllumenat públic s’haurà de 
realitzar  tota  de  nou  al  canviar  per  complet  la  secció  tipus  del  carrer  Bonastruc  de 
Porta. 
 
 
3. XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC NOU 
 
Tram 3: PK 1+360 – 2+760 
 
En  aquest  tram  serà  necessària  la  instal∙lació  d’enllumenat  nou  que  es  detalla  a 
continuació: 
 

‐ 21 faroles individuals del tipus Carandini JCH‐400 o similar cada 30 metres. 
‐ 24 faroles dobles del tipus Carandini JCH‐400 + JCH‐250 cada 30 metres. 
‐ 60 faroles individuals del tipus Carandini JCH‐250 o similar cada 15 metres. 

 
Tram 4: PK 2+760 – 2+940 
 
En  aquest  tram  serà  necessària  la  instal∙lació  d’enllumenat  nou  que  es  detalla  a 
continuació: 
 

‐ 2 faroles individuals del tipus Carandini JCH‐400 o similar cada 30 metres. 
‐ 4 faroles dobles del tipus Carandini JCH‐400 + JCH‐250 cada 30 metres. 
‐ 8 faroles individuals del tipus Carandini JCH‐250 o similar cada 15 metres. 
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Tram 5: PK 2+940 – 3+700 
 
L’enllumenat a col∙locar al llarg d’aquest tram, es refereix al que s’haurà de col∙locar al 
carrer Bonastruc de Porta, ja que el que s’inclou en l’última part de projecte correspon 
a l’estació d’autobusos de la Copa, que serà detallat en un annex a part. Així el carrer 
Bonastruc de Porta tindrà enllumenat nou que es detalla a continuació: 
 

‐ 4 faroles individuals del tipus Carandini JCH‐400 o similar cada 40 metres. 
‐ 10 faroles dobles del tipus Carandini JCH‐400 o similar cada 40 metres. 
‐ 21 faroles individuals del tipus Carandini JCH‐250 o similar cada 20 metres. 

 
En  l’apèndix 1 es poden apreciar  les característiques tècniques tant de  les faroles del 
tipus  Carandini  JCH‐400  i  Carandini  JCH‐250  que  s’usaran  com  a model  en  aquest 
projecte. Allà s’aprecia, a part de les característiques tècniques, l’estudi de fotometria 
per a les faroles gràcies a l’alçada del pal d’alumini. 
 
Resumint, s’hauran de col∙locar 27  faroles  individuals del tipus Carandini JCH‐400, 10 
faroles dobles del tipus Carandini JCH‐400, 28  faroles dobles del tipus Carandini JCH‐
400 + JCH‐250, i 89 faroles individuals del tipus Carandini JCH‐250. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faroles del tipus Carandini doble JCH‐400 (esquerra), i doble JCH‐400 + JCH‐250 i  
individual JCH‐250  (dreta) 





  

APÈNDIX 1  

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 
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PLÀNOLS DE LA XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC  
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1. OBJECTE 
 

L’objectiu principal d’aquest annex de presentació de la xarxa de drenatge 

longitudinal, és descriure de manera detallada la nova distribució que aquesta xarxa de 

recollida d’aigües pluvials tindrà en el projecte de la plataforma reservada per a 

l’autobús a la ciutat de Girona. 

 
2. DIMENSIONAMENT 
 

Els elements de drenatge longitudinal s’han dimensionat d’acord amb la Instrucció 5.2- 

I.C. Drenatge Superficial per a un període de retorn de 25 anys, tal i com s’ha anotat en 

l’annex 6 de Climatologia, Hidrologia i Drenatge. 

 
Els elements del drenatge longitudinal (arquetes, col·lectors, baixants, etc.) s’han 

dimensionat i disposat al llarg de la traça segons la Instrucció 5.2-I.C. de Drenatge 

Superficial del MOPT. El dimensionament dels elements de drenatge longitudinal s’ha 

fet aplicant per a tota la zona una precipitació màxima associada de 165 mm/dia 

(Període de retorn = 25 anys). 

 

3. DRENATGE DE LA PLATAFORMA 
 

Les aigües superficials provinents de la plataforma són recollides pels diferents 

embornals col·locats al llarg del traçat. Aquesta xarxa de nous embornals està 

connectada directament amb la xarxa de recollida d’aigües pluvials existent al llarg del 

traçat actualment. Gràcies a les dades prestades per Aigües de Girona, Salt i Sarrià de 

Ter, s’ha pogut fer una valoració dels embornals, pous i arquetes que s’han de 

construir de nou i els que poden ser usats de la xarxa existent, a l’actuar només de 

manera superficial al llarg del traçat. 

 

4. ELEMENTS DE DRENATGE 
 

Els elements existents en la zona de projecte són: 

 

- Col·lector: El tub col·lector recull totes les aigües pluvials i les evoca a les 

diferents rieres i rius de la ciutat de Girona. Per a tal efecte, s’usen col·lectors 

de diferents dimensions, normalment de secció rectangular de formigó que 

recullen l’aigua dels tubs drens. 

 

- Tub dren: En trams inicials, o en aquells en els que s’assegura l’absorció de 

l’aigua de calçada es col·loca únicament un tub dren de diàmetre variable. En el 

cas dels nous tubs dren que es col·locaran a la plataforma reservada seran de 
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diàmetre Ø80mm i Ø60mm, aquesta última tipologia únicament serà usada a la 

zona de l’estació de la Copa. 

 

- Dispositiu dren col·lector + tub dren: Tub de formigó de diàmetre igual o 

superior a 30 cm, protegit amb formigó, col·locant per sobre el tub dren de 160 

mm de diàmetre, allotjat en una rasa plena de grava i envoltada per geotèxtil. 

 

- Pous: Es projecten pous de registre amb anells prefabricats que serveixen 

d’interconnexió dels col·lectors i els drens que van als embornals. Al projecte 

que ens ocupa, s’hauran de construir 70 pous nous al llarg del traçat de la 

plataforma. 

 

- Embornals: És la construcció que recull les aigües pluvials. En el cas del projecte 

en qüestió, al tractar-se d’una utilització de calçada existent, serà necessari 

demolir 160 embornals per adaptar-se a la nova amplada de calçada. Així 

mateix, serà necessari col·locar 292 embornals nous. 

 

5. PLÀNOLS DEL DRENATGE LONGITUDINAL 
 
Els plànols corresponents al drenatge longitudinal de la plataforma reservada es poden 

consultar al document número 2 de plànols d’aquest projecte, al capítol de 

“Drenatge”. 
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1. DESCRIPCIÓ I GENERALITATS 
 

L’objecte del present Annex és el de la tramitació de l’expedient d’expropiació per a 

l’ocupació dels terrenys que es veuran afectats per l’execució de les obres del projecte 

constructiu de la plataforma reservada per a l’autobús a la ciutat de Girona.  

 

Per això s’ha iniciat la presa de dades, amb la finalitat de realitzar els inventaris i 

valoracions dels béns i drets afectats del projecte. L’objecte d’aquesta tasca és la de 

conèixer amb precisió la superfície física i real dels terrenys afectats. Això ha estat 

possible amb la definició geomètrica dels límits de l’obra i els límits de la parcel·la 

ocupada. Amb aquesta base s’ha procedit a localitzar les dades cadastrals de les 

finques afectades, que són les de referència cadastral (dades fiscals) i nom del 

propietari. 

 

 

2 CRITERIS D’AFECCIÓ ADOPTATS 
 

2.1 LÍNIA D’EXPROPIACIÓ 
 

Al ser tot el projecte en àmbit urbà, la línia d’expropiació vindrà indicada per la línia de 

límit de zonificació del planejament vigent en el municipi de Girona. 

 

2.2 DESCRIPCIÓ DELS TERRENYS AFECTATS 
 

El traçat previst afecta únicament al terme municipal de Girona. El tipus d’utilització 

del terreny varia al llarg del traçat, així com la seva classificació urbanística.  

 

El planejament vigent dels sòls afectats és el Pla General d’Ordenació de Girona, 

aprovat el gener de 2006. Quasi en la seva totalitat, el sòl afectat està qualificat com a 

sistema viari o ferroviari, fet que es detallarà posteriorment, al ser sòl que es pot 

qualificar com a sistemes no inclosos en àmbit de gestió dins de sòl urbanitzat. 

 

 

3. CRITERI DE VALORACIÓ DELS BÉNS I DRETS AFECTATS 
 
Per a la valoració del sòl es té en compte la seva naturalesa, la classificació urbanística 

dins el planejament vigent i el seu aprofitament actual. Els criteris de valoració són els 

establerts en la Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl. El criteri de valoració s’aplicarà 

d’acord amb el que estableix l’article 21 de l’ esmentada Llei 8/2007, la qual disposa 

que aquests es valoraran segons la seva situació i amb independència de la causa 

de la valoració i l’instrument legal que la motivi. 
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Aquest criteri també serà d’aplicació als sòls destinats a infraestructures i serveis 

públics d’interès general supramunicipal, tant si estan previstos per l’ordenació 

territorial i urbanística com si fossin de nova creació. La seva valoració es determinarà 

segons la situació bàsica dels terrenys en que es situïn o pel que passen d’acord amb el 

que disposi aquesta Llei. 

 

3.1 SÒL RURAL 
 
En aquesta classe de sòl s’han inclòs tots els sòls qualificats de sistemes, protecció de 

sistemes que no estan ubicats en sòl urbanitzat. El criteri de valoració s’aplicarà 

d’acord amb el que estableix l’article 21 de la Llei 8/2007, el qual disposa que aquests 

es valoraran segons la situació bàsica dels terrenys en que es situïn o pel que passen 

d’acord amb el que disposi aquesta Llei. 

 

El criteri aplicat per a valorar el sòl rural és l’establert en l’article 22 de l’anomenada 

Llei 8/2007, el qual diu que el valor del sòl es determinarà per la capitalització de la 

renda anual real o potencial, la que resulti superior, de l’explotació segons el seu estat 

en el moment en que estigui referida la valoració. 

 

El valor del sòl rural així obtingut podrà ser corregit a l’alça fins un màxim del doble en 

funció de factors objectius de localització, accessibilitat a nuclis de població, centres 

d’activitat econòmica, etc. 

 

El valor considerat, és de: 3,00 €/m2 

 

3.2 SÒL URBANITZAT 
 
Tal com consta en l’article 12.3 de la mateixa Llei, es troba en situació de sòl urbanitzat 

l’integrat de forma legal i efectiva en la xarxa de dotacions i serveis propis dels nuclis 

de població. En aquesta situació es troben els sòls qualificats de sistema ubicats en sòl 

urbanitzat i els classificats de sòl urbanitzat inclosos en àmbits de renovació o millora 

urbana. 

 

Els criteris de valoració per aquesta classe de sòl son els establerts en l’article 23 de la 

mateixa Llei, la qual disposa que per valorar el sòl urbanitzat que no està edificat es 

considerarà com aprofitament de referència l’atribuït a la parcel·la per l’ordenació 

urbanística. S’inclou en el seu cas el d’habitatge subjecte a algun tipus de protecció 

que permeti taxar el seu preu màxim de venda o lloguer. 
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Per a sòls que no tenen assignada edificabilitat o ús privat en l’ordenació urbanística, 

se’ls atribuirà l’edificabilitat mitjana i l’ús majoritari en l’àmbit espacial homogeni en 

que per usos i tipologies l’ordenació urbanística els hagi inclòs. A aquesta edificabilitat 

se li aplicarà el valor de repercussió, segons l’ús corresponent, determinat pel mètode 

residual estàtic, sempre deduint, si es dona el cas, el cost dels deures i càrregues 

pendents per que es pugui realitzar l’edificabilitat prevista. 

 

Dins d’aquest grup s’inclouen les nomenclatures segons el Pla General d’Ordenació de 

Girona de:  

 

- 5.2.a: Zona amb indústria amb espais oberts (Tipus I, Mas  Xirgu I) 

 

El valors resultant, és de: 120,00 €/m2 

 

En el sòl urbanitzat sotmès a actuacions de reforma, renovació de la urbanització, o 

dels sistemes de comunicació urbana per a calcular el valor del sòl pel mètode residual 

es consideraran els usos i edificabilitats atribuïdes per l’ordenació en situació d’origen.  

 

Dins d’aquest grup s’inclouen les nomenclatures segons el Pla General d’Ordenació de 

Girona de: 

 

- A.1: Sistema viari – xarxa viària territorial 

- A.2: Sistema viari – xarxa viària urbana 

- A.3: Sistema viari – xarxa viària peatonal 

- A.4: Sistema viari – àrea d’aparcament 

- B: Sistema ferroviari 

- C.1: Sistema d’espais lliures – places, parcs i jardins urbans 

 

Els valors resultants, són de: 60,00 €/m2
 

 

3.3 OCUPACIONS TEMPORALS 
 

Per a les ocupacions temporals conseqüència de la reposició de serveis i zones de 

préstec es considera el valor considerat de: 

 

Sòl rural: 0,10 €/m2 

Sòl urbanitzat: 1,20 €/m2/mes. 
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3.4 CONSTRUCCIONS 
 

La valoració de les construccions es fa d’acord amb els criteris establerts en l’article 21 

de la mateixa Llei 8/2007, el qual estableix que aquestes es valoraran tenint en compte 

la seva antiguitat i estat de conservació. 

 

3.5 PERJUDICIS DERIVATS DE L’EXPROPIACIÓ 
 

En les activitats que a conseqüència de les afeccions a la finca es tenen en compte el 

cost de remodelació de les instal·lacions, cost dels treballadors i lucre cessant mentre 

duri l’ocupació de la finca. 

 
 
4. VALORACIÓ 
 

A continuació es detallen les dades que ens permetran realitzar la corresponent 

valoració: 

- La superfície total de l’àmbit és de 131.087,33 m2
. 

- La superfície d’afeccions en sòl rural és nul·la. 

- La superfície d’afeccions en sòl urbanitzat és de 5.743,65 m2
. 

- La superfície de domini públic és de 125.343,68 m2
. 

De l’aplicació dels valors unitaris anteriors, a la superfície afectada, més els perjudicis a 

les activitats afectades, s’estima el següent cost: 

 

AFECTACIÓ SUPERFÍCIE (m2) VALORACIÓ PER m2 VALORACIÓ TOTAL (€) 

EXPROPIACIONS    

Sòl rural - 3,00 € 0,00 € 

Sòl urbanitzat  

(sòl urbà) 
51,93 120,00 € 6.231,60 € 

Sòl urbanitzat 

(sistema de 

comunicació) 

5.691,72 60,00 € 341.503,20 € 

OCUPACIÓ TEMPORAL    

Sòl rural - 0,10 € 0,00 € 

Sòl urbanitzat 4.200,17 0,60 €*mes 30.241,22 € 

TOTAL 377.976,02 € 
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Aplicant els preus relacionats anteriorment a les diferents afeccions de sòl, s’estima un 

cost per a les superfícies de sòl afectades de: 

 

- Expropiació:  347.734,80 € 

- Ocupació temporal: 30.241,22 € 

- TOTAL: 377.976,02 € 

 

Resultant un cost total de tres-cents setanta-set mil nou-cents setanta-sis euros amb 

dos cèntims (377.976,02 €). 

 
 
5. RELACIÓ DE FINQUES AFECTADES 
 

A continuació s'adjunta la relació de les parcel·les afectades per l'obra, presentant 

d'aquestes les dades cadastral (número de polígon i parcel·la), la naturalesa, la 

superfície a expropiar, i la superfície afectada per ocupació temporal. Després 

d’aquesta relació, es presenten les referències cadastrals del Ministerio de Economía y 

Hacienda en l’apèndix 1, i els plànols corresponents a totes les superfícies afectades 

per l’actuació, al document número 2 de plànols. 

 

Número de 
finca 

Número de 
parcel·la 

Superfície 
total (m2) 

Superfície 
expropiada (m2) 

Qualificació 
PGOG 

Ús 

1 3857908 1.662 10,27 5.2.a Residencial 

2 4262407 2.340 9,92 5.2.a 
Magatzem - 

Estacionament 

3 4262404 2.718 31,74 5.2.a Oficines 

4 4363107 313 298,76 C.1 
Obres 

d’urbanització 

5 4666901 5.700 708,93 B/A Sense edificar 

6 Desconegut - 2.387,32 C.1.p/B 
Comercial - 

Estacionament 

7 Desconegut - 4.200,17 C.1 Sense edificar 

8 4977101 4.117 2035,52 E/B Industrial 

9 4978301 3.740 96,14 C.1.a 
Magatzem - 

Estacionament 

10 Desconegut - 165,05 C.1.a 
Magatzem - 

Estacionament 
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
3857908DG8435F0001KA

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

PZ CAN XIRGU I 60

17007 GIRONA [GIRONA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1968

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

339

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

PZ CAN XIRGU I 60

GIRONA [GIRONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

339
SUPERFICIE SUELO [m²]

1.662
TIPO DE FINCA

Parcela con un unico inmueble

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de GIRONA Provincia de GIRONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/800

4,645,600

4,645,650

483,750 483,800

483,800 Coordenadas UTM, en metros.

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Viernes , 21 de Enero de 2011

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN
Uso Escalera Planta Puerta Superficie m²

INDUSTRIAL 1 00 01 214
VIVIENDA 1 01 01 125



 



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
4262407DG8446C0001FT

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL GUELL 165

17005 GIRONA [GIRONA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Almacén-Estacionamiento
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1996

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

647

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL GUELL 165

GIRONA [GIRONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

647
SUPERFICIE SUELO [m²]

2.340
TIPO DE FINCA

Parcela con un unico inmueble

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de GIRONA Provincia de GIRONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/600

4,646,200

4,646,220

4,646,240

484,200 484,220 484,240

484,240 Coordenadas UTM, en metros.

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Viernes , 21 de Enero de 2011

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN
Uso Escalera Planta Puerta Superficie m²

APARCAMIENTO 1 -1 01 600
COMERCIO 1 00 01 47



 



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
4262404DG8446C0001PT

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

PZ CAN XIRGU I 42

17007 GIRONA [GIRONA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Oficinas
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1963

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

PZ CAN XIRGU I 42

GIRONA [GIRONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--
SUPERFICIE SUELO [m²]

2.718
TIPO DE FINCA

Parcela con un unico inmueble

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de GIRONA Provincia de GIRONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/1000

4,646,250

4,646,300

484,200 484,250 484,300

484,300 Coordenadas UTM, en metros.

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Viernes , 21 de Enero de 2011

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN
Uso Escalera Planta Puerta Superficie m²

OFICINA 1 00 01 100
OFICINA 1 01 01 100



 



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
4363107DG8446C0001XT

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CR STA COLOMA 36 Suelo

17005 GIRONA [GIRONA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Suelos sin edificar, obras de urbanización y jardinería
AÑO CONSTRUCCIÓN

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CR STA COLOMA 36

GIRONA [GIRONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

0
SUPERFICIE SUELO [m²]

313
TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de GIRONA Provincia de GIRONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,646,300

4,646,320

4,646,340

484,300 484,320 484,340

484,340 Coordenadas UTM, en metros.

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Viernes , 21 de Enero de 2011



 



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
4666901DG8446F0001FO

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL MARTI SUREDA I DEULOVOL  Suelo

17003 GIRONA [GIRONA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Suelos sin edificar, obras de urbanización y jardinería
AÑO CONSTRUCCIÓN

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL MARTI SUREDA I DEULOVOL

GIRONA [GIRONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--
SUPERFICIE SUELO [m²]

5.700
TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de GIRONA Provincia de GIRONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/1500

4,646,550

4,646,600

4,646,650

4,646,700

484,550 484,600 484,650 484,700

484,700 Coordenadas UTM, en metros.

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Viernes , 21 de Enero de 2011



 



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
4977101DG8447F0001ZE

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL PIERRE VILAR 4

17002 GIRONA [GIRONA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Industrial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1970

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

4.117

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL PIERRE VILAR 4

GIRONA [GIRONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

4.117
SUPERFICIE SUELO [m²]

4.117
TIPO DE FINCA

Parcela con un unico inmueble

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de GIRONA Provincia de GIRONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/1500

4,647,650

4,647,700

4,647,750

4,647,800

484,850 484,900 484,950 485,000

485,000 Coordenadas UTM, en metros.

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Viernes , 21 de Enero de 2011



 



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
4978301DG8447H0001AZ

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL STA EUGENIA-STA EUGENIA 13

17005 GIRONA [GIRONA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Almacén-Estacionamiento
AÑO CONSTRUCCIÓN

 2001

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

8.086

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL STA EUGENIA-STA EUGENIA 13

GIRONA [GIRONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

8.086
SUPERFICIE SUELO [m²]

3.740
TIPO DE FINCA

Parcela con un unico inmueble

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de GIRONA Provincia de GIRONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/1500

4,647,800

4,647,850

4,647,900

484,850 484,900 484,950

484,950 Coordenadas UTM, en metros.

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Viernes , 21 de Enero de 2011

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN
Uso Escalera Planta Puerta Superficie m²

APARCAMIENTO 1 -1 01 4.043
APARCAMIENTO 1 -2 01 4.043
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1. INTRODUCCIÓ 
 

El present annex té per objectiu descriure els enderrocs i moviments de terres 

necessaris per a la projecció de la plataforma al llarg del seu traçat pel centre de la 

ciutat de Girona.  

 

2. ENDERROCS 
 

Els principals enderrocs que s’han de realitzar al llarg del traçat es refereixen a la 

demolició de les zones on s’actua que actualment estan urbanitzades amb paviment 

de mescla bituminosa i voreres. 

 

En aquest sentit, l’actuació més concreta que s’haurà de realitzar per al 

desenvolupament correcte de les activitats del projecte serà la que s’exposa a 

continuació. 

 

Esbrossada 

 

Inicialment s’haurà de realitzar l’esbrossada d’aquells terrenys que actualment estan 

ocupats per vegetació en la zona del terraplè de les vies. Aquests treballs es realitzaran 

en una superfície de 3.760 m
2
. 

 

Demolició de voreres 

 

A l’estar tot el traçat per on transcorrerà la plataforma reservada urbanitzat, la 

demolició de les voreres existents per adaptar les seccions dels carrers a la nova 

distribució serà d’una envergadura considerable. En total s’hauran de demolir 14.389 

m
2
 de voreres. 

 

Demolició de vorades 

 

De la mateixa manera que succeeix amb les voreres, a les zones urbanitzades on s’hagi 

de demolir part construïda, també s’haurà d’actuar amb la conseqüent demolició de 

les vorades. Així, la superfície demolida serà de 7.195 metres. 

 

Demolició de paviment de mescla bituminosa 

 

Les zones que es troben sota del viaducte que actualment utilitzen les vies del 

ferrocarril per travessar la ciutat serà necessari demolir totes les capes de mescla 

bituminosa existents per adaptar-la a les capes que exigeix aquest projecte. Amb això, 

la demolició de ferm existent serà en una superfície de 33.254 m
2
. 
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Estriat de paviment de mescla bituminosa 

 

Degut a que l’actuació del present projecte es realitza en una zona urbana, l’afectació 

als carrers adjacents a la plataforma també serà important. En aquest sentit, al no 

haver de demolir totes les capes de ferm existent, serà suficient realitzar un estriat 

amb escarificador de la capa de trànsit, que serà reposada de nou. Aquesta actuació es 

farà en una superfície de 38.258 m
2
. 

 

Enderroc d’estructures de formigó 

 

A l’utilitzar en bona part del seu traçat un vial ja existent, els enderrocs d’estructures o 

construccions a realitzar són pràcticament nuls. D’aquesta manera, només s’entendrà 

com a enderrocs a duu a terme el de petits blocs de formigó que puguin entorpir en la 

realització de les activitats necessàries per a la construcció del present projecte. 

 

Per altra banda, cal remarcar que bona part del traçat transcorre pel traçat que 

actualment ocupen les vies del tren convencional. Aquest projecte ha contemplat que 

l’execució de l’enderroc del viaducte ja ha estat realitzat en la seva totalitat, a 

l’incloure’s en un projecte previ a la realització d’aquest mateix. Així mateix, tots els 

elements que van annexats al viaducte, com són les construccions elèctriques que 

alimenten la catenària, també es suposen retirats un cop s’hagi d’executar el projecte 

que ens ocupa. 

 

3. MOVIMENT DE TERRES 
 

El traçat en alçat de la plataforma reservada segueix la cota marcada pels carrers pels 

quals transcorre. Un cop aquest traçat s’incorpora al terraplè que ocupen les vies del 

tren, és necessari fer un estudi amb més profunditat dels possibles moviments de 

terres que allà s’hagin de realitzar per adaptar les cotes del traçat al terreny existent. 

 

D’aquesta manera, s’estudiarà amb deteniment el tram comprès entre el PK 1+380, 

punt on s’inicia la utilització del traçat de les vies del tren convencional, i el PK 1+840. 

Com ja s’ha detallat en l’annex de l’estudi d’alternatives, en aquest tram de 460 

metres, el traçat de la plataforma reservada ha de mantenir l’actual cota de les vies del 

tren a l’haver de passar per dos passos a nivell, com són els del carrer Martí Sureda i 

Deulovol i el carrer d’Antoni Gaudí i Cornet. 

 

 

El primer dels dos passos a nivell es situa al PK 1+400 i té una longitud de 23,50 metres 

i 14,00 metres d’amplada, pels quals transcorren quatre carrils de circulació a un nivell 
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inferior. A l’eix del carrer Martí Sureda i Deulovol es disposen 4 pilars de formigó armat 

de sosteniment de l’estructura del pont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aèria del pas a nivell de les actuals vies del tren sobre el carrer Martí Sureda i Deulovol 

 

El segon pas a nivell es situa al PK 1+640 i té una longitud d’11,10 metres i 17,00 

metres d’amplada, pels quals hi passen dos carrils de circulació a nivell inferior. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista aèria del pas a nivell de les actuals vies del tren sobre el carrer d’Antoni Gaudí i Cornet 
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Un cop s’ha passat aquest segon pas a nivell, la plataforma es troba a una cota de 80 

metres. A partir d’allà, aquesta comença a perdre cota fins a arribar a la cota de 75,3 

metres al carrer Cassià Costal, 168 metres més enllà. Això suposa un desnivell del 

2,68%, admissible per a la circulació d’autobusos. 

 

D’aquesta manera s’ha de realitzar un moviment de terres important al terraplè que va 

des del carrer d’Antoni Gaudí fins al carrer Cassià Costal, de 180 metres de longitud 

aproximadament, per disminuir la cota de la plataforma. El desmunt a realitzar serà 

compensat per l’estesa de part de les terres de desmunt al carrer Cassià Costal per 

poder augmentar la cota fins als 75,3 metres, evitant la disminució de cota que 

provocava l’haver de passar per sota del viaducte.  

 

Aquestes terres situades sota les vies del tren són acumulacions d’origen antròpic (At), 

tal i com s’ha descrit a l’annex 5 de Geologia. Això ens informa que són dipòsits 

heterogenis formats per graves, blocs, sorres i llims compactats, que poden ser 

reutilitzats com a material de reblert de terraplè, ciment i coronació. 

 

Terraplè de terres per on transcorren les vies del tren en l’actualitat a desmuntar entre els passos a 

nivell dels carrers d’Antoni Gaudí (esquerra de la imatge) i Cassià Costal (dreta de la imatge) 

 

Amb l’exposat anteriorment es detallen els valors del moviment de terres en la taula 

que s’exposa a continuació: 

 

DESMUNT Excavació terra vegetal 2.540 m
3 

Excavació en desmunt zona vies 9.178 m
3 

TOTAL 11.718 m3 

TERRAPLÈ Terraplenat terra vegetal zones verdes 2.540 m
3
 

Terraplenat zona c/Cassià Costal 1.225 m
3
 

Esplanada afermat amb sòl obra 7.953 m
3 

Esplanada afermat amb sòl de préstec 6.728 m
3 

TOTAL 18.446 m3 
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Després de valorar els valors dels moviments de terres, es pot comprovar que la 

diferència entre les terres de desmunt i terraplè és de 6.728 m3
. Això farà que 

aquestes terres hagin de ser de préstec. Per altra banda, la runa de la demolició de 

ferms i voreres existents s’haurà de transportar a un dels abocadors propers a la ciutat 

de Girona i que es detallen a continuació: 

 

- Dipòsit controlat de Girona: explotat per l’empresa Girona de runes, SL. 

Cantera “el Castellot”, Girona. Situada a 4,9 km de l’obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dipòsit controlat de Sant Julià de Ramis: explotat per l’empresa Serveis 

Ambientals Montaspre, SL. Pedrera de Sant Julià de Ramis. Situada a 9,7 km de 

l’obra. 

 
 



  



  

APÈNDIX 1  

PLÀNOLS DE MOVIMENTS DE TERRES 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El present annex té com a objectiu principal  la descripció de totes  les accions dutes a 
terme a la zona de projecte coneguda com la Copa. Aquesta zona se situa entre el PK 
3+440  i  el  PK  3+700,  que  coincideix  amb  el  final  del  traçat  d’aquest  projecte  de 
plataforma reservada per a l’autobús a la ciutat de Girona. 
 
Tal i com ja s’ha estudiat en annexos anteriors, la zona de la Copa es troba en una de 
les  zones  més  cèntriques  de  la  ciutat,  al  confluir  diversos  punts  geogràfics 
d’importància per a  la ciutat com són  la Devesa  i el riu Onyar, així com alhora vàries 
vies de comunicació claus per a la mobilitat de Girona, com són la N‐IIa que transcorre 
pel carrer Güell, l’avinguda Ramon Folch i la rotonda del pont de Pedret. 
 
Per atendre a les necessitats de mobilitat que es generen en aquesta zona de la ciutat, 
s’ha decidit per construir una estació de dimensions  inferiors a  l’estació central, però 
que serveixi com a important node de connexió per a tots aquells usuaris que vulguin 
dirigir‐se  al  casc  antic  de  la  ciutat.  En  aquest  sentit,  tant  els  busos  urbans  com  els 
interurbans podran realitzar parada en les andanes d’aquesta estació. A continuació es 
s’identificaran els elements que  formen  la  construcció, així  com  la  justificació de  les 
dimensions de la pròpia terminal. 
 
2. EMPLAÇAMENT 
 
La nova estació de  la Copa  serà  construïda en  la  confluència dels  carrers Berenguer 
Carnicer i el passeig Canalejas, molt a prop del pont de Sant Feliu, que connecta amb el 
Barri Vell de la ciutat, important nucli turístic de la ciutat. 
 
En  l’actualitat a  la zona existeix un aparcament amb capacitat per a 269 vehicles, així 
com  un  aparcament  per  a  autobusos  de  línies  discrecionals  i  11  andanes 
d’estacionament  d’autobús  per  a  les  línies  interurbanes  i  urbanes.  Per  sobre 
d’aquestes  andanes  és  per  on  transcorren  les  vies  del  ferrocarril  en  l’actualitat,  pel 
viaducte que serà enderrocat en un futur. 
 
En  apartats  posteriors  s’incidirà  en  la  importància  que  assolirà  aquest  nou  node  de 
connexió  pel  transport  públic  per  la  ciutat  de  Girona  analitzant  els  elements més 
significatius  de  millora  de  la  xarxa.  De  la  mateixa  manera,  s’estudiaran  totes  les 
implicacions  col∙laterals  que  comportarà  la  tria  de  l’emplaçament  en  una  zona  tan 
cèntrica de la ciutat on es produirà una important supressió d’aparcaments. 
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Vista aèria de la zona de la Copa on s’emplaçarà l’estació 
 
3. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 
 
El  conjunt  de  l’estació  de  la  Copa  es  compon  de  tres  àmbits  diferenciats  amb 
característiques  tècniques  específiques  diferenciades.  Aquests  tres  àmbits  es  poden 
resumir  en  la  urbanització  de  la  zona  d’actuació,  construcció  de  la  terminal  i 
construcció de la coberta de les andanes. 
 
A  continuació  es mostra  una  taula  amb  la  superfície  construïda  per  a  cada  àmbit 
d’actuació: 
 

  Superfície construïda (m2) 

Urbanització zona estació 14.353,06

Terminal estació  435,32

Coberta andanes  715,06

Total àmbit estació 14.788,38
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4. URBANITZACIÓ DE L’ÀMBIT DE L’ESTACIÓ 
 
El projecte urbanístic de l’estació de la Copa forma part d’una via de pas dels vianants 
que permetrà connectar de manera directa el parc de la Devesa de Girona amb el Barri 
Vell, mitjançant la construcció d’un passeig perpendicular al passeig de la Devesa, per 
on  circulen els  vehicles que  entren  i  surten de  la  ciutat per  la  rotonda del pont de 
Pedret. 
 
Aquesta connexió crearà un àmbit molt agradable per a  l’entorn de  l’estació, al tenir 
espai suficient per dotar‐lo de zones verdes, amb plantació arbòria  i arbustiva, àrees 
de descans a l’aire lliure, a més dels propis serveis que oferirà la terminal de l’estació. 
 
Al tractar‐se d’un àmbit a cavall de la Devesa i el centre històric de la ciutat, es mirarà 
d’integrar l’àmbit amb l’entorn utilitzant criteris de materials, tipologia i tonalitats que 
facin un contrast atractiu amb el parc de la Devesa i la plaça Jaume Vicens Vives. 
 
La segregació de les vies per a autobusos i la resta de vehicles facilitarà el trànsit dels 
dos tipus de mitjans de transport, així com als vianants una gran alliberació d’espai per 
a ús recreatiu i de lleure. 
 

Planta d’urbanització de l’àmbit de l’estació de la Copa   
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Zona de pavimentades per al pas dels autobusos 
 
Pel  que  fa  a  la  via  segregada  per  a  l’autobús,  els materials  que  s’usaran  per  a  la 
construcció de les diferents capes de ferm seran els mateixos que s’han utilitzat al llarg 
de  la plataforma reservada. Això és degut a que el percentatge de trànsit de vehicles 
pesants en aquesta zona s’assimila a l’existent al llarg del traçat. 

 

 
Capes del ferm a la zona de les andanes i accessos a l’estació de la Copa 

 
En aquest sentit, a continuació s’exposa una taula amb les quantitats de material usats 
per a la construcció de la plataforma de ferm del carril bus. 
 

Activitat  Amidament

Demolició de voreres 2.629 m2

Demolició de ferm 7.714 m2

Esplanada   2.084 m3

Sòl‐ciment  1.202 m3

Reg curat ECR‐1 8.014 m2

Reg d’adherència ECR‐1d 8.014 m2

Reg d’adherència ECR‐2d‐m 4.007 m2

Capa de base AC22 Base G 921,6 t

Capa intermèdia AC22 Bin S 460,8 t

Capa de trànsit BBTM 11b BM‐3b 4.007 m2

 
Zona de pavimentació per als vianants 
 
A  les  zones  pavimentades  destinades  als  vianants  s’ha  optat  per  voreres  que 
s’executessin  amb  el  panot  típic  de  la  ciutat  de Girona. Aquesta  peça  es  tracta  del 
panot de formigó amb graveta de riu de 30x30x4 cm. 
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També  s’ha  optat  per  la  col∙locació  de  la  vorada  més  característica  de  la  ciutat. 
Aquesta és  la vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada 
de  28x17  cm,  col∙locada  sobre  una  base  de  formigó  HM‐20/P/40/I  de  25  a  30  cm 
d’alçària, i rejuntada amb morter M‐5. 
 
Juntament  amb  la  vorada,  també  es  col∙locarà  la  rigola  prefabricada  de morter  de 
ciment blanc de 30 cm d’amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera. 
 

Vista del pont de Sant Feliu amb el panot de formigó amb graveta de riu, la vorada recta de peces de 
formigó i la rigola prefabricada de morter de ciment blanc a la vorera en la zona d’àmbit d’actuació 

 

Per altra banda, al convertir el carrer Berenguer Carnicer en un carrer de pas compartit 
per  als  vianants  i  els  vehicles,  es  col∙locarà  un  paviment  de  lloses  de  formigó  tipus 
Vulcano color cendra de 40 x 40 x 8 cm, sobre base de formigó de 10 cm. D’aquesta 
manera es distingirà el carrer per al pas dels vehicles. També es col∙locaran pilones d’1 
metre  d’alçària  del  tipus  Urban  cada  2  metres  per  evitar  qualsevol  intrusió  dels 
vehicles a la zona destinada per a les andanes i l’estació. 
 

Activitat  Amidament

Col∙locació de panot 6.250 m2

Col∙locació de vorada i rigola 1.448 m2

Col∙locació de llosa Vulcano 652 m2

Col∙locació pilones 165 ut
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Zones enjardinades 
 
En la zona d’actuació situada més al nord, on es situa l’aparcament per als autobusos 
discrecionals  i de  línia, serà possible  l’enjardinament amb vegetació típica de  la zona 
d’actuació  i que encaixi en  l’entorn paisatgístic de  la zona,  repleta de diferents  tipus 
d’arbres i vegetació en general. 
 
D’aquesta manera, amb  la  inclusió del mobiliari urbà que  la Direcció Facultativa trobi 
més  adient,  es  podrà  crear  una  zona  de  descans  per  als  gironins  amb  unes  vistes 
excel∙lents del parc de la Devesa i el riu Onyar. 
 

Vista de la rotonda del pont de Pedret amb la vegetació característica de la zona que s’haurà  
de plantar. És en aquesta rotonda on es situa el final de projecte 

Enjardinament a l’àmbit de l’estació al costat de la rotonda de Pedret    
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5. EDIFICACIÓ TERMINAL 
 
L’edifici de  la  terminal de  l’estació de  la Copa  tindrà  la  funció principal d’atendre els 
viatgers que usin  les diferents  línies urbanes  i  interurbanes que prestin  servei per  la 
plataforma reservada. 
 
En aquest sentit, els serveis que prestarà seran els que es detallen a continuació: 
 

‐ Vestíbul amb zona d’espera amb 50 butaques 
‐ 3 guixetes per a la compra de bitllets i informació de les operadores 
‐ 1 guixeta d’informació general de les línies i gestió de la terminal 
‐ 24 consignes de grans dimensions per guardar equipatge (50x60x90 cm) 
‐ 15 consignes de petites dimensions per guarda equipatge (40x60x80 cm) 
‐ Màquines de vending expenedores  
‐ 2 caixers automàtics 
‐ Lavabos per als usuaris (inclosos lavabos adaptats per a discapacitats) 
‐ Cambiador per als usuaris 
‐ Vestuari per als treballadors 
‐ Compartiment per als productes de neteja 
‐ Compartiment de magatzem i instal∙lacions 

 
A continuació s’exposen  les superfícies de cadascun dels compartiments que  formen 
l’edifici de l’estació. 
 

Compartiment estació Superfície útil (m2) 

Vestíbul  282,00

Guixetes (operadors, informació, etc.) 28,00

Distribuïdor serveis  6,20

Serveis dones  18,50

Serveis homes  19,40

Cambiador  4,00

Neteja 2,70

Vestuari dones  8,60

Vestuari homes  10,20

Magatzem / Instal∙lacions 16,90

Total superfície construïda 435,32

 
L’entrada a l’edifici es podrà realitzar per quatre accessos diferents, coincidint amb les 
4 façanes de què disposarà la construcció. 
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Planta de distribució de la terminal de l’estació de la Copa 

 
Façanes 
 
La  forma rectangular de  l’edifici permetrà diferenciar dues façanes principals de 37,3 
m, i dues façanes laterals, orientades al nord i sud respectivament, de 11,9 m. L’altura 
de  les  quatre  façanes de  l’edifici  serà  de  5 metres,  combinant  zones  vidriades  amb 
zones opaques utilitzant varis materials. 
 

 
Façana est principal del carrer Berenguer Carnicer 

 

 
Façana oest principal que dóna a la zona de la plataforma reservada 

 

Façanes laterals nord (esquerra) i sud (dreta) 

 
Coberta 
 
La coberta de  l’edifici de  la terminal serà plana, amb pendents del 2%. L’acabat de  la 
mateixa serà amb graves de color blanc. A més, es col∙locaran 4 buneres antigraves de 
125 mm de diàmetres a on convergiran els quatre pendents de la coberta, dividida en 
4 zones de la mateixa superfície, amb sobreeixidors de 50 mm de diàmetre. 
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6.COBERTA DE LES ANDANES 
 
Per  a  les  8  andanes  de  què  disposarà  l’estació  de  la  Copa,  4  en  cada  sentit  de 
circulació,  es  construiran  dues  estructures metàl∙liques  iguals  per  a  cobrir  la  zona 
d’espera per als viatgers. Cadascuna de  les dues estructures  tindrà una superfície de 
coberta de 357,53 m2. 
 
 

 

 
Planta i alçat de la coberta metàl∙lica de les andanes 

 
Estructura principal 
 
L’estructura  constarà  de  12  pilars HEM‐300  de  5,9 metres  d’alçària  encastats  en  la 
base de la fonamentació. Sostinguda mitjançant tirants, es col∙locarà un xapa grecada 
sostinguda per perfils  IPE‐120  (transversals)  i  IPE‐200  (longitudinals alineats amb els 
pilars) a una altura de 4 metres sobre la cota de carrer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secció de l’estructura metàl∙lica de coberta de les andanes 
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La generació de pendents superiors al 10% en  la coberta, permetrà  la recollida de  les 
aigües plujanes mitjançant una canal que anirà situada perpendicular a l’eix dels pilars 
HEM‐300, on es disposarà de dos baixants en tub de PVC de 110mm de diàmetre cada 
dos pilars. 
 
Tot l’acer usat pels perfils i els pilars serà del tipus S275JR, tal i com ha conclòs l’annex 
de càlculs (consultar apèndix corresponent). 
 
Fonamentació 
 
La  fonamentació  dels  pilars  d’acer  es  farà  amb  sabates  de  220x100x50cm,  on  es 
col∙locaran 9Ø12 i 5Ø16 per formar una graella de base. A aquesta graella de la sabata 
s’hi enganxaran els 6 cargols de  la placa d’ancoratge al pilar, que estarà col∙locada a 
nivell  de  carrer.  (En  els  plànols  adjunts  es  poden  observar  els  detalls  de  totes  les 
estructures de la coberta) 
 
Urbanització de les andanes 
 
Per a les andanes d’espera dels autobusos, es col∙locarà el mobiliari urbà característic 
de  les  estacions d’autobús. Això  fa  referència  a bancs, papereres,  enllumenat  i  tots 
aquelles elements necessaris que la Direcció Facultativa trobi adients afegir. 
 
 
7. PREVISIÓ D’USUARIS DE L’ESTACIÓ 
 
En l’annex 8 de xarxes de transport s’ha fet una anàlisi de les línies, tant urbanes com 
interurbanes que serien usuàries de la plataforma reservada per a l’autobús a la ciutat 
de  Girona.  En  aquest  sentit,  el  que  ara  es  pretén  fer  és  una  previsió  del  nombre 
d’usuaris  de  l’estació  de  la  Copa,  per  a  poder  justificar  de  manera  precisa  el 
dimensionament fet en quant a la superfície útil construïda de la terminal i el número 
d’andanes disposades en cada un dels sentits de circulació. 
 
Per això, l’anàlisi es basarà en les dades i estadístiques disponibles de viatgers de l’àrea 
de Girona, recollides per l’Autoritat Territorial de Mobilitat d’aquesta àrea. 
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7.1 ANÀLISI DELS CRITERIS DE DISSENY 
 
Estudi de demanda 
 
Aquest estudi pretendrà determinar el volum de passatgers que en hora punta usaran 
l’estació  de  la  Copa.  Amb  aquesta  dada,  es  recolzarà  el  dimensionat  dels  diversos 
espais de què disposarà l’estació.  
 
La metodologia consisteix en  la  identificació dels  factors generadors de demanda  i  la 
seva estimació, en els diversos escenaris temporals, a través de tècniques específiques 
en funció de la informació disponible en cada cas. 
 
S’han identificat dos factors clau en la demanda de viatgers: 
 

‐ La  pròpia  evolució  dels  serveis  d’autobús:  S’estudiaran  els  creixements  de  la 
pròpia  xarxa  d’autobusos  interurbans.  A  més  s’hauria  d’afegir  la  demanda 
induïda per la construcció de la nova estació i les noves línies que s’incorporin. 
 

‐ La influència de l’arribada del Tren d’Alta Velocitat i la nova Estació Intermodal 
de Girona  que  s’està  construint  a  la  zona  del  Parc  Central:  Increment  de  la 
mobilitat a la ciutat i d’ús del transport públic. 

 
Els dos  factors seran tractats de manera diferent. No obstant això, els dos estudis es 
portaran  en  paral∙lel  i  de  forma  interactiva  ja  que  les  dades  obtingudes  del  TAV 
(informe  d’avaluació  de  l’impacte  socioeconòmic  del  TAV  en  l’espai  transfronterer, 
realitzat per la Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial de Girona l’any 2006) serviran per 
entendre l’evolució del transport terrestre col∙lectiu. 
 
Per a  l’estudi de  l’evolució dels  serveis de  les  línies d’autobús  s’ha desenvolupat un 
model  explicatiu  de  la  demanda  basat  en  variables  socioeconòmiques  que  permeti 
realitzar una previsió a partir de l’evolució de les mateixes per a l’escenari 2015. Per al 
creixement futur s’ha pres un valor fix com a taxa de creixement anual acumulada, en 
base  a  l’experiència  de  situacions  en  el  mateix  procés  evolutiu  que  la  xarxa  de 
transports de  l’àrea de Girona. Evidentment, a aquests valors se’ls hi ha  incorporat  la 
previsió de noves línies i expedicions. Finalment, s’ha valorat l’efecte de l’arribada del 
TAV i la inducció de mobilitat que aportarà a la ciutat. 
 
Si  es  fa  una  comparació  del  nombre  de  viatgers  que  van  usar  el  transport  públic  a 
l’àrea de Girona entre els anys 2008 i 2009, es pot veure un increment en el nombre de 
viatgers del 14,81%. L’increment interanual a l’any 2010 va ser d’un 5,74% , amb el que 
també cal emmarcar‐ho en un moment de recessió econòmica important. 
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Per a poder  interpretar aquest augment, és necessari  recordar que a partir de  l’any 
2006 va entrar en vigor  la unificació de tarifes  i bitllets, per  facilitar el desplaçament 
dels usuaris amb transport públic. Amb això, també és important analitzar l’increment 
amb més  anys  de  referència  per  veure  l’evolució  i  així  preveure  el  creixement  i  el 
número d’usuaris que utilitzaran les línies urbanes i interurbanes de la ciutat. 
 
Com es pot  comprovar en  la gràfica anterior,  l’evolució del nombre de  viatgers que 
utilitzen les línies urbanes i interurbanes de l’àrea de Girona ha crescut d’una manera 
molt significativa en els últims anys,  ja que es va doblar el nombre d’usuaris des del 
2006  fins  al  2009.  D’aquests més  de  6 milions  d’usuaris  de  les  línies  de  l’àrea  de 
Girona, més del 75% d’usuaris ho  són de  la  zona de Girona,  Salt  i  Sarrià de Ter. En 
concret l’any 2009 va ser del 78% d’usuaris. 
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Amb això,  les 80 expedicions que diàriament, en dies  feiners, provenen del Nord de 
l’àrea de Girona, passaran per l’estació de la Copa i hi faran parada, juntament amb la 
que es fa al final de línia que se situarà a l’estació Intermodal de Girona, a la zona del 
Parc Central. A part d’això, també podran usar l’estació tots aquells usuaris que tenen 
per destinació el  sud del  territori, on  també es produeixen  intensitats de més de 80 
expedicions  per  dia.  La  inclusió  d’un  servei  de  bus  urbà  d’altes  prestacions  que 
circularà  per  la  plataforma  reservada,  amb  freqüències  de  pas  cada  10  minuts, 
permetria connectar l’estació de la Copa amb l’estació Intermodal de Girona, on tenen 
la  sortida  tant  les  línies  interurbanes  que  es  dirigeixen  cap  al  sud,  com  els  trens 
regionals, de mitjana distància i d’alta velocitat, en un futur proper.  
 
Evolució de la demanda del servei d’autobusos 
 
Tota  la  informació disponible s’ha usat per a  la confecció de  l’estudi d’evolució de  la 
demanda del servei d’autobusos  i s’ha completat amb creixements vegetatius a  llarg 
termini de sistemes vegetatius ja consolidats d’altres Autoritats del Transport, com és 
el cas de l’ATM de Barcelona. 
 
Fixant‐nos en  la  situació  actual  a  l’estació d’autobusos  a  la  ciutat de Girona, es pot 
observar que els valors mitjans d’ocupació actual de les andanes és relativament baix, 
al ser les ocupacions molt reduïdes i no haver‐hi excés de viatgers amb equipatge (uns 
20 minuts per vehicle). Amb això, es pot afirmar que el dimensionat de l’estació de la 
Copa  estarà  del  costat  de  la  seguretat,  al  disposar  de  suficient  espai  lliure  per  a 
estacionar  temporalment  els  autobusos  a  les  andanes,  per  a  realitzar  la  pujada  i 
baixada dels usuaris que ho desitgin. 
 
La demanda s’ha calculat en dues fases a curt‐mitjà plaç, fins a l’horitzó 2015. 
 
El càlcul s’ha fer per l’addició de dos factors: 
 

a) El creixement tendencial 
b) La demana addicional incorporada per diferents causes. 

 
Per  al  càlcul  a  l’any  2015,  després  de  realitzar  una  anàlisi  de  les  dades  disponibles 
(demanda i socioeconòmiques) i avaluar les diferents fórmules d’extrapolació, s’ha fet 
una  estimació  del  creixement  del nombre  de  viatgers  a  l’àrea  de Girona  segons  les 
previsions de creixement en nombre d’habitants de la ciutat, amb el que es valoraran 
els viatges en origen i, més concretament, els generats a l’estació de la Copa. 
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Dels càlculs  realitzats  se n’extreu que  l’evolució del nombre d’usuaris de  la xarxa de 
transport  públic  és  creixent  amb  una  tendència  a  la  disminució  del  percentatge 
d’increment  interanual que ha  estat  tan destacable  en  els darrers  anys.  En  aquesta 
anàlisi no s’ha  tingut en compte  la  incorporació de noves  línies, ni altres  factors que 
puguin alterar la demanda de les línies d’autobús al seu pas per Girona. 
 

 
Com s’observa en  la gràfica anterior de  l’estimació  feta, es pot observar com a  l’any 
2015 es preveu que utilitzin  la  xarxa de  línies de  l’ATM de Girona més de 8 milions 
d’usuaris anuals. Tenint en compte que més del 25% dels viatgers passen per  la zona 
de l’estació de la Copa, s’assegura que més de 2 milions d’usuaris passaran per la zona 
de  l’estació  a  l’any. Només  preveient  que  1  de  cada  4  usuaris  decideixi  utilitzar  la 
parada que s’habilitarà en aquella zona, suposa que  les  instal∙lacions  tindran més de 
500.000 usuaris anualment, que suposa uns 1.400 usuaris/dia. 
 
Observant  dades  de  referència  d’altres  estacions  recentment  inaugurades  o  en 
projecte de construcció, es té un ràtio d’usuaris / superfície del vestíbul de l’estació de 
5,5 usuaris/dia∙m2. 
 
En el cas de l’estació de la Copa, amb la previsió de 1.400 usuaris per dia a l’any 2015, 
és  necessari  tenir  un  vestíbul  d’aproximadament  250 m2.  Comprovant  els  plànols, 
podem observar com el vestíbul de  l’estació de  la Copa té una superfície de 282 m2, 
amb  un  ràtio  de  4,96  usuaris/dia∙m2,  per  sota  del  valor  límit  anterior.  Amb  això 
s’assegura que no hi haurà aglomeracions a l’interior del vestíbul en hora punta. 
 
A partir de  l’any 2015  (on  l’estimació és de 8.115.000  viatgers/any),  s’assumeix una 
situació no estimable amb el model anterior, estimant‐se un creixement vegetatiu del 
1,5% anual, el que suposa arribar als 10.195.000 viatgers/any de les línies d’autobús de 
l’ATM de Girona, i als 1745 viatgers/dia de l’estació de la Copa de Girona a l’any 2030. 
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1. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

1.1 Estructura 

L’estructura  plantejada  com  a  marquesina  esta  formada  per  pòrtics  metàl∙lics  i 
corretges  d’acer  laminat,  sobre  la  que  es  recolzarà  la  coberta  formada  per  planxa 
d’acer. 

1.2 Fonamentació 

Donades  les  característiques  del  sòl  considerades  i  la  magnitud  de  les  càrregues 
transmeses per  l’estructura, s’ha considerat una  fonamentació superficial de  formigó 
armat com a solució més adient. 
 
La tensió admissible considerada, a falta de valors més precisos, ha estat de 0’1Mpa.  

1.3 Mètode de càlcul 

Formigó armat 

Per  a  l’obtenció  de  les  sol∙licitacions  s’ha  considerat  els  principis  de  la  Mecànica 
Racional i les teories clàssiques de la Resistència de Materials i Elasticitat. 
 
El mètode de càlcul aplicat és dels Estats Límits, en el que es pretén limitar que l’efecte 
de  les accions exteriors ponderades per uns coeficients, sigui  inferior a  la resposta de 
l’estructura, minorant les resistències dels materials. 
 
En els estats  límits últims es comproven els corresponents a: equilibri, esgotament o 
ruptura, adherència, ancoratge i fatiga (si procedeix). 
 
En els estats  límits d’utilització, es  comprova: deformacions  (fletxes),  i  vibracions  (si 
procedeix). 
 
Definits  els  estats  de  càrrega  segons  el  seu  origen,  es  procedeix  a  calcular  les 
combinacions  possibles  amb  els  coeficients  de majoració  i minoració  corresponents 
d’acord amb els  coeficients de  seguretat definits en  l’art. 12é de  la norma EHE  i  les  
combinacions d’hipòtesis bàsiques definides en l’art 4t del CTE DB‐SE. 
 
 

Situacions no sísmiques
 
 
Situacions sísmiques 
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L’obtenció dels esforços en les diferents hipòtesis simples de l’entramat estructural, es 
faran d’acord amb un càlcul  lineal de primer orde, és a dir admetent proporcionalitat 
entre  esforços  i  deformacions,  el  principi  de  superposició  d’accions,  i  un 
comportament lineal i geomètric dels materials i l’estructura. 
 
Per  a  l’obtenció  de  les  sol∙licitacions  determinants  en  el  dimensionat  dels  elements 
dels forjats (bigues, biguetes, lloses, nervis) s’obtindran els diagrames envoltants per a 
cada esforç. 
 
Per al dimensionat dels suports es comproven per a totes les combinacions definides. 

 

Acer laminat i conformat 

Es  dimensiona  els  elements  metàl∙lics  d’acord  amb  la  norma  C  SIGA  (Seguretat 
estructural: Acer), determinant‐se coeficients d’aprofitament i deformacions, així com 
l’estabilitat,  d’acord  amb  els  principis  de  la Mecànica  Racional  i  la  Resistència  de 
Materials. 
 
Es realitza un càlcul  lineal de primer orde, admetent  localment plastificacions d’acord 
amb allò que s’ha indicat en la norma. 
 
L’estructura se suposa sotmesa a les accions exteriors, ponderant per a l’obtenció dels 
coeficients  d’aprofitament  i  comprovació  de  seccions,  i  sense  majorar  per  a  les 
comprovacions  de  deformacions,  d’acord  amb  els  límits  d’esgotament  de  tensions  i 
límits de fletxa establerts. 
 
Per al càlcul dels elements comprimits es té en compte el bombament per compressió, 
i per als flectats el bombament lateral, d’acord amb les indicacions de la norma. 
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Tota l'obra Fonamentació
Suports 
(Compimits) Forjats (Flexió) Altres

A. Nivell de Control previst de
l'execució Normal
B. Coeficients de Majoració de les
accions desfaborables.
Permanents/Variables 1,35/1,5

Elements de Formigó Armat

Tota l'obra Fonamentació
Suports 
(Comprimits) Forjats (Flexió) Altres

Resistència Característica als 28 dies:
fck(N/mm²) 25
Tipus de ciment (RC-03) CEM I/32.5N
Quantitat màxima/mínima de ciment
(kp/m³) 400/300
Grandària màxima de l'àrid Ø(mm) 40
Tipus d'ambient (agressivitat) Iib
Consistència del formigó Pàstica
Assentament con d'Abrams (cm) 3 a 5
Sistema de compactació Vibrat
Nivell de control d'execució previst Estadístic
Coeficient de minoració gc 1,5

Resistència de càlcul del formigó
fcd(N/mm²) 16,67

2. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS A UTILITZAR 

 
Els materials  a  utilitzar  així  com  les  característiques  que  els  defineixen,  nivells  de 
control  previstos,  així  com  els  coeficients  de  seguretat,  s’indiquen  en  els  següents 
quadres: 

2.1 Formigó armat 

Formigons 

 
Acer en barres 

Execució   

Tota  l'obra Fonamentació
Suports 
(Compimits) Forjats (Flexió) Altres

Designació B-500-S
Límit eslàstic (N/mm²) 500

Nivell de control de l'execució previst Normal
Coeficient de minoració gs 1,15
Resistència de càlcul de l'acer
(barres): fyd (N/mm²) 434,78
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Tota l'obra Comprimits Flectats Traccionats
Acer per a
perfils 
laminats Classe i Designació S275JR

Límit eslàstic (N/mm²) 275
Acer en
Xapes Classe i Designació S275JR

Límit eslàstic (N/mm²) 275

Tota l'obra Comprimits Flectats Traccionats
Soldadures En angle
Cargols Ordinaris
Cargols Calibrats
Cargols d'Alta
Resistència
Roblons
Perns o cargols
d'ancoratge S235JR

Sistema i
designació

2.2 Acers laminats 

2.3 Unions entre elements 

 

2.4 Assajos a realitzar 

Formigó Armat 

D’acord amb els nivells de control previstos, es realitzaren els assajos pertinents dels 
materials, acer i formigó segons s’indica en la norma Cap. XV, art. 82 i següents. 

Acers estructurals 

Es faran els assajos pertinents d’acord amb allò que s’ha indicat en el capítol 12 del CTE 
SE‐A 

 

2.5 Assentaments admissibles i límits de deformació 

Assentaments admissibles de la fonamentació 

D’acord amb  la norma CTE SE‐C, article 2.4.3,  i en  funció del tipus de terreny, tipus  i 
característiques de l’edifici, es considera acceptable un assentament màxim admissible 
de 5 cm. 
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Sostre Zones dins el sostre Càrrega en kN/m²
Manteniment Totes 1,00

Sostre Zones dins el sostre Càrrega en kN/m²
Coberta Totes 0,10

Sostre Zones dins el sostre Càrrega en kN/m²
Coberta Totes 1,00

Límits de deformació de l’estructura 

Segons allò que s’ha exposat en  l’article 4.3.3 de  la norma CTE SE, s’han verificat en 
l’estructura les fletxes dels diferents elements. S’ha verificat tant el desplom local com 
el total d’acord amb allò que s’ha exposat en 4.3.3.2 de l' esmentada norma. 
En els elements s’estableixen els límits següents: 

 
 

3. ACCIONS ADOPTADES EN EL CÀLCUL 

3.1 Accions Gravitatòries 

Càrregues superficials 

Paviments i revestiments 

 

Sobrecàrrega d’us 

Sobrecàrrega de neu 

 
3.2 Accions eòliques 
 
Per a la determinació de les càrregues de vent es tindran en compte: 

Grau de rugositat 

El  grau  de  rugositat  considerat  es  de  IV,  corresponent  a  edificis  situats  en  zones 
urbanes.  

Fletxes relatives als següents elements
Tipus d'el·lement fletxa activa
Cubertes accesibles unicament per a
manteniment.

1/200

Bigues i forjats amb absencia
d'el·lements fràgils 1/300
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Zona eòlica (segons CTE DB‐SE‐AE) 

La situació geogràfica de  l’edifici correspon a  la zona eòlica C, determinada segons el 
gràfic D.1 de l’annex D. 

 

3.3 Accions tèrmiques i reològiques 

D’acord  al  CTE  DB  SE‐AE,  s’han  tingut  en  compta  en  el  disseny  de  les  juntes  de 
dilatació, en funció de les dimensions totals de l’edifici. 

3.4 Accions sísmiques 

D’acord  a  la  norma  de  construcció  sismorresistent  NCSE‐02,  per  l’ús  i  situació  de 
l’edifici, en el terme municipal de GIRONA, SI es consideren les accions sísmiques. 

Classificació de la construcció 

Construcció de normal importància, doncs tot i tractar‐se d’elements per a una estació 
de transports públics, la seva destrucció no implica la interrupció del servei. 

Coeficient de risc 

En  funció  del  tipus  d’estructura,  construccions  d’importància  normal,  coeficient  de 
risc=1. 

Acceleració Bàsica 

D’acord a l’annex 1 de la norma en el terme municipal considerat es: 
ab=0.08/g, coeficient de contribució K = 1.00 

Acceleració de càlcul 

ac= ab ∙ coeficient de risc ∙ S (coef. amplificador del terreny)=  0.13/g 

Coeficient del terreny 

En funció del tipus de terreny, la classificació correspon a un tipus= IV. 
Amb un coeficient del terreny és Ci=2.00. Considerant la fracció de terreny situada en 
els 30m situats immediatament sota la fonamentació el coeficient C=2.00, determinat 
segons l’expressió: 
 

30
.∑= ii eC

C  

Esmorteïment 

L’esmorteïment  expressat  en  %  respecto  del  crític,  per  al  tipus  d’estructura 
considerada i compartimentació serà del 4%.  
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Fracció quasi‐permanent de sobrecàrrega 

En funció de l’ús de l’edifici, la part de la sobrecarrega a considerar en la massa sísmica 
mobilitzable serà de 0.   

Ductilitat 

D’acord al tipus d’estructura dissenyada, la ductilitat considerada és BAIXA.  

Períodes de vibració de l’estructura 

S’indiquen en els llistats de resultats del càlcul. 

Mètode de càlcul usat 

El mètode  de  càlcul  utilitzat  és  l’anàlisi Modal  Espectral,  amb  els  espectres  de  la 
norma, i les seves consideracions de càlcul. 

 

3.5 Combinacions d’accions considerades 

Formigó Armat 

 
Hipòtesis  i  combinacions. D’acord  amb  les  accions  determinades  en  funció  del  seu 
origen,  i  tenint  en  conta  tant  l’efecte  de  les  mateixes  si  l’efecte  és  favorable  o 
desfavorable,  així  com  els  coeficients  de  ponderació  es  realitzarà  el  càlcul  de  les 
combinacions possibles de la forma següent: 
 
 E.L.U. de trencament. Formigó: EHE‐CTE 

 Situacions no sísmiques 

 
 Situacions sísmiques 

 
   

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q

≥ ≥

γ + γ + γ Ψ∑ ∑Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q
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Situació 1: Persistent o transitòria 

 

Coeficients  parcials  de 

seguretat (γ) 
Coeficients de combinació (ψ) 
 

Favorable  Desfavorable  Principal (ψp) Acompanyament (ψa)

Carga permanent (G)  1.00  1.50  1.00  1.00 

Sobrecarrega (Q)  0.00  1.60 1.00 0.70

Vent (Q)  0.00  1.60  1.00  0.60 

Neu (Q)  0.00  1.60  1.00  0.50 

Sisme (A)     

 

Situació 2: Sísmica 

 

Coeficients  parcials  de 

seguretat (γ) 
Coeficients de combinació (ψ) 
 

Favorable  Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)

Carga permanent (G)  1.00  1.00  1.00  1.00 

Sobrecàrrega (Q)  0.00  1.00 0.30 0.30

Vent (Q)  0.00  1.00  0.00  0.00 

Neu (Q)  0.00  1.00  0.00  0.00 

Sisme (A)  ‐1.00  1.00  1.00  0.30(*) 

 
(*) Fracció de les sol∙licitacions sísmiques a considerar en la direcció ortogonal: 
Les  sol∙licitacions  obtingudes  dels  resultats  de  l’anàlisi  en  cada  una  de  les 
direccions ortogonals es combinarà amb el 30 % de les de l’altre. 
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 E.L.U. de trencament. Formigó a fonamentacions: EHE‐CTE 
 

 Situacions no sísmiques 

 
 Situacions sísmiques 

 
 

Situació 1: Persistent o transitòria 

 

Coeficients  parcials  de 

seguritat (γ) 
Coeficients de combinació (ψ) 
 

Favorable Desfavorable  Principal (ψp) Acompanyament (ψa)

Càrrega permanent (G)  1.00  1.60  1.00  1.00 

Sobrecàrrega (Q)  0.00  1.60  1.00  0.70 

Vent (Q)  0.00  1.60  1.00  0.60 

Neu (Q)  0.00  1.60  1.00  0.50 

Sisme (A)     

 
 

Situació 2: Sísmica 

 

Coeficients  parcials  de 

seguretat (γ) 
Coeficients de combinació (ψ) 
 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)

Càrrega permanent (G)  1.00  1.00  1.00  1.00 

Sobrecàrrega (Q)  0.00  1.00  0.30  0.30 

Vent (Q)  0.00  1.00  0.00  0.00 

Neu (Q)  0.00  1.00 0.00 0.00 

Sisme (A)  ‐1.00  1.00  1.00  0.30(*) 

 
(*) Fracció de les sol∙licitacions sísmiques a considerar en la direcció ortogonal: 
Les  sol∙licitacions  obtingudes  dels  resultats  de  l’anàlisi  en  cada  una  de  les 
direccions ortogonals es combinaran amb el 30 % de les de l’altre. 

   

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q

≥ ≥

γ + γ + γ Ψ∑ ∑Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q
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Acer Laminat 

 
 E.L.U. de trencament. Acer laminat: CTE DB‐SE A 

 

 Situacions no sísmiques 

 
 Situacions sísmiques 

 
 

Situació 1: Persistent o transitòria 

 

Coeficients  parcials  de 

seguretat (γ) 
Coeficients de combinació (ψ) 
 

Favorable  Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa) 

Càrrega 
permanent (G) 

0.80  1.35  1.00  1.00 

Sobrecàrrega  0.00  1.50 1.00 0.70

Vent (Q)  0.00  1.50  1.00  0.60 

Neu (Q)  0.00  1.50  1.00  0.50 

Sisme (A)     

 

Situacions 2: Sísmica 

 

Coeficients  parcials  de 

seguretat (γ) 
Coeficients de combinació (ψ) 
 

Favorable  Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa) 

Càrrega 
permanent (G) 

1.00  1.00  1.00  1.00 

Sobrecarta (Q)  0.00  1.00  0.30  0.30 

Vent (Q)  0.00  1.00  0.00  0.00 

Neu (Q)  0.00  1.00  0.00  0.00 

Sisme (A)  ‐1.00  1.00  1.00  0.30(*) 

 
(*) Fracció de les sol∙licitacions sísmiques a considerar en la direcció ortogonal: 
Les  sol∙licitacions  obtingudes  dels  resultats  de  l’anàlisi  en  cada  una  de  les 
direccions ortogonals es combinaran amb el 30 % de les de l’altre. 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q

≥ ≥

γ + γ + γ Ψ∑ ∑Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q
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Accions característiques 

 
 Tensions sobre el terreny (per a comprovar tensions a sabates, bigues i lloses de 

fonamentació) 
 Desplaçaments (per a comprovar desploms) 

 

 Situacions no sísmiques 

 
 Situacions sísmiques 

 
 
 

Situació 1: Accions variables sense sisme 

 

Coeficients  parcials  de 

seguretat (γ) 

Favorable  Desfavorable

Càrrega permanent (G) 1.00  1.00 

Sobrecàrrega (Q)  0.00  1.00 

Vent (Q)  0.00  1.00 

Neu (Q)  0.00  1.00 

Sisme (A) 

 

Situació 2: Sísmica 

 

Coeficients  parcials  de 

seguretat (γ) 

Favorable  Desfavorable

Càrrega permanent (G) 1.00  1.00 

Sobrecàrrega (Q)  0.00  1.00 

Vent (Q)  0.00  0.00 

Neu (Q)  0.00 1.00

Sisme (A)  ‐1.00 1.00
 

≥ ≥

γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q

≥ ≥

γ + γ + γ∑ ∑Gj kj A E Qi ki
j 1 i 1

G A Q
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1. INTRODUCCIÓ 
 

El present annex té com a objectiu la descripció de l’entorn de la ciutat de Girona, on 

s’ubica el projecte del present estudi. Per a fer una avaluació correcta dels diferents 

aspectes a tenir en compte sobre l’impacte ambiental que, inevitablement provoca 

qualsevol actuació humana, s’han pres en consideració diferents paràmetres i 

situacions que es generen en l’execució del projecte de la plataforma reservada per a 

l’autobús. 

 

Així doncs, s’avaluaran les millores i perjudicis que genera el present projecte atenent 

a diverses consideracions, proposant també les millores correctores d’impacte 

ambiental més adients per a afavorir al màxim la integració de la plataforma a la trama 

urbana de la ciutat. És destacable d’aquest projecte el fet que la majoria d’impactes 

mediambientals es produeixen sobre els ciutadans, a l’actuar a l’interior del casc urbà. 

 

2. CONDICIONANTS DE PROJECTE 
 

La geografia de l’entorn de la ciutat de Girona està fortament condicionada per un 

conjunt d’obstacles naturals que donen una riquesa al paisatge, generen per a ella una 

situación estratègica, però alhora comprometen el seu creixement dificultant la 

projecció i execució d’infraestructures. Tanmateix, l’augment del trànsit als seus 

carrers pel propi creixement de la ciutat ha generat una necessitat important d’una 

presa de decisions en el camp de la mobilitat i que aquest projecte intenta abordar. 

Amb el present projecte es pretén descongestionar el trànsit de vehicles de transport 

col·lectiu que circula per la ciutat de Girona, fent que els carrers de la trama actual de 

la ciutat siguin d’ús exclusiu per al vehicle privat i el taxi. 

 

El condicionant més destacable és el traçat de projecte, que degut a la utilització del 

traçat que s’alliberarà de les vies del tren convencional al seu pas per la ciutat, fa que 

s’hagi d’utilitzar aquest recorregut per a la projecció de la plataforma reservada per a 

l’autobús. Això generarà unes implicacions mediambientals a l’haver-se d’actuar prop 

d’edificis que seran estudiades amb detall posteriorment. L’elecció d’aquest traçat va 

clarament lligat a l’enderroc previ del viaducte que actualment ocupen les vies del tren 

convencional i que travessa tota la ciutat. 

 

Per tant, es troba necessari realitzar una anàlisi de la situació actual de la zona 

d’actuació i l’impacte que el viaducte i el pas dels trens genera a la població, tot 

analitzant els possibles impactes que la seva supressió suposarà per a la ciutat de 

Girona. 
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3. IMPACTES AL VOLTANT DE LA ZONA DE PROJECTE 
 

Sembla evident pensar que l’impacte mediambiental del projecte de la plataforma 

reservada per a l’autobús a la ciutat de Girona va clarament lligat a les obres de 

soterrament de les línies del ferrocarril, tant d’alta velocitat com convencionals, al seu 

pas per la ciutat de Girona. Aquesta obra de gran envergadura, que en l’actualitat ja 

s’està duent a terme, suposarà l’alliberació d’un espai en superfície de més de 90.000 

m2 dins el casc urbà, fet pel qual es necessita d’una previsió detallada de com es 

pretén reduir l’afectació als ciutadans en la seva conversió del que actualment és un 

viaducte en una gran avinguda per a la ciutat. 

 

Varis són els impactes que cal estudiar pel soterrament de les línies del ferrocarril i 

construcció de la plataforma reservada, que es detallen a continuació: 

 

- Impacte visual 

- Contaminació acústica 

- Contaminació atmosfèrica 

- Efecte barrera 

- Afectacions hidrogeològiques 

 

3.1 IMPACTE VISUAL 
 

El ferrocarril al seu pas per Girona està caracteritzat pel seu viaducte, obra singular, 

que transcorre per dins de la ciutat generant un impacte visual, si més no, destacable. 

Des del punt de vista de l'usuari visual es pot destacar la seva unitat formal, la 

expressivitat de la seva estructura, una biga continua sustentada per columnes de 

formigó de secció rectangular amb les cantonades aixamfranades, i la senzillesa del seu 

manteniment. 

 

La línia convencional presenta un impacte visual important a partir del carrer Martí i 

Sureda cap al nord ja que fins aquest punt la via discorre tapada per naus industrials. 

Entre els carrers Martí i Sureda i Cassià Costal la línia discorre sobre un terraplè amb 

una alçada màxima de 5 metres en el tram més septentrional i amb un efecte com a 

barrera visual destacable. A partir del carrer Cassià Costal fins a l’estació la secció és 

molt ample, l’espai inferior a les vies no està urbanitzat i, en el primer tram, fins al 

passeig d’Olot, a més presenta un grau elevat de degradació potenciant una visió 

negativa de l'entorn. 

 

L’estació de Girona està encarada cap a la plaça Espanya, que li fa de vestíbul, i 

mitjançant una gran façana continua aconsegueix tapar l’electrificació de les vies. En 

canvi, des del Parc Central, no aconsegueix donar una visió de conjunt positiva. 
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Vista actual de la façana de l’estació de Girona, amb l’estació provisional d’autobusos en primer terme 

degut a les obres de construcció de la línia d’alta velocitat (màquines al fons) 

 

El viaducte, però sempre ha tingut entre l’estació i el riu Onyar la seva principal 

representació ja que en l’accés nord al centre de Girona, és juntament amb la Catedral 

i l’església de Sant Feliu un dels primers elements que s’observa a l’arribar. A més des 

de molts punts propers al parc de la Devesa, el Barri Vell es veu interferit per 

l’electrificació de la línia. Un altre aspecte de la incidència visual del viaducte es veu 

clarament en els carrers Tomàs Mieres i Bonastruc de Porta, travessats per la línia i on 

aquesta és tota la identitat dels carrers. 

Vista de la Catedral de Girona (dreta) i l’esglèsia de Sant Feliu (esquerra) amb el viaducte passant pel 

carrer Bonastruc de Porta en primer terme 
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El pont sobre el riu Onyar tot i ser una important barrera visual, té un component de 

singularitat degut al seu disseny i material que el fa certament interessant des del punt 

de vista estètic. Entre el riu Onyar i el carrer Galligants la integració del viaducte en la 

ciutat a base d’enjardinament i l’ús de plantes enfiladisses ha obtingut resultats 

positius notables. 

 

 
Vista del pont sobre el riu Onyar que es preveu serà utilitzat com a mirador en un futur 

 

Ja en el darrer tram, on la línia transcorre pels barris de Pedret i Pont Major, l'impacte 

visual és semblant al de l'entrada sud ja que principalment discorre entre els 

habitatges dels barris citats i la vessant de la muntanya de Montjuïc. Els únics punts 

amb una afectació més important són el paral·lel a la plaça Sant Pere i en la connexió 

entre Pedret i Pont Major on, i des de l'oest, la línia es caracteritza per discorre per 

sobre un terraplè d'entre 4 i 5 metres d'alçada amb els talussos formigonats. 

 

Per descriure de manera gràfica quin impacte visual suposa el viaducte per a la ciutat, 

es pretén fer una comparació, a través de diverses fotografies, de la vista actual del 

viaducte i com seria la mateixa zona amb la supressió del mateix mitjançant un 

muntatge fet pel diari El Punt.  
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Vista actual de la Catedral (esquerra) i muntatge de com seria amb la supressió del viaducte (dreta) 

 
 

Vista actual de la plaça poeta Marquina (esquerra) i muntatge de com seria amb la supressió del 
viaducte (dreta) 

 

Vista actual de l’encreuament dels carrers Santa Eugènia i Tomàs Mieres (esquerra) i muntatge de com 
seria amb la supressió del viaducte (dreta) 
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3.2 CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 
 

El soroll, definible com un so no desitjat, probablement és un dels problemes 

ambientals provocats pels sistemes de transport que afecta més directament a la 

ciutadania. En determinats nivells pot provocar efectes negatius sobre les persones i el 

seu hàbitat i distorsionar la vida natural i els ecosistemes. Per poder avaluar la 

contaminació acústica generada pel tren al seu pas per Girona, a continuació es facilita 

un dels mapes inclosos en un estudi encarregat per l’Ajuntament de Girona al 

Laboratori General d’Assaig i Investigacions. 

 

 
Contaminació acústica provocada pel pas de ferrocarril pel viaducte a 2 i 9 metres d’alçada 

 

Del mapa d’afectacions acústiques si poden destacar fàcilment l’increment d’emissions 

produït pel pas de combois pel pont metàl·lic sobre el riu Onyar i l’elevada 

contaminació acústica que reben els habitatges del carrer Tomàs Mieres, on el traçat 

és en corba, i Bonastruc de Porta. Per altra banda, s’ha pogut obtenir informació d’un 

estudi encara no publicat que calcula que el nombre d’habitatges afectats pel pas del 

tren per Girona és de 4.456. 

 

Un cop soterrades les línies del tren d’alta velocitat i tren convencional, la zona que es 

veurà més afectada per la construcció de la nova línia, en aquest cas positivament, 

serà aquella on ara es pateixen emissions acústiques produïdes pel ferrocarril 

convencional i que amb el soterrament de les dues línies hi desapareixeran. El fet de 

considerar que una línia soterrada no genera cap tipus de contaminació acústica fa que 

l’avaluació d’aquest última zona sigui senzilla. El soterrament del ferrocarril a Girona 

provocarà la desaparició de les alteracions acústiques a partir del punt on el carrer 

Alacant es fa paral·lel al corredor del tren fins al barri de Pont Major on acaba el túnel 

del ferrocarril convencional. 
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D’aquesta manera desapareixen totalment les afeccions a tot el centre de la ciutat, 

especialment en els carrers Tomàs Mieres i Bonastruc de Porta, que es poden 

visualitzar al mapa anterior i al barri de Pedret, al de Pont Major es veuen reduïdes 

degut a l’allunyament del traçat i a que una part va soterrada. L’única zona on les 

afeccions, doncs, no disminuiran està situada al sud del carrer Alacant i en zona 

industrial. 

 

Segons l’Agència Europea del Medi Ambient, els nivells de sorolls per sobre de 40 dB 

(A) afecten el benestar, mentre que sorolls per sobre de 60 dB (A) poden afectar la 

salut física i mental. Segons la mateixa font, a causa del trànsit de vehicles, a la UE hi 

ha a l’entorn de 120 milions de persones exposades a nivells sonors superiors a 55 dB 

(A) davant de les seves cases. La Universitat de Girona ha estudiat els nivells sonors a 

Girona a causa del trànsit i ha desenvolupat un mapa de la mitjana de nivells de soroll 

a diferents punts de la ciutat durant l’any 2005. S’ha elaborat un mapa de dia i un de 

nit. 

 

Mapa de soroll de trànsit de la ciutat de Girona durant el dia (esquerra) i durant la nit (dreta) 

 

La ciutat de Girona no disposa d’ordenança municipal reguladora de la contaminació 

acústica així que per analitzar els mapes de soroll de trànsit s’utilitzarà la Llei 16/2002 
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de protecció contra la contaminació acústica. Aquesta llei preveu els següents nivells 

d’immissió de sorolls a l’ambient exterior produïda pels mitjans de transport: 

 

Zona de sensibilitat Valors límits 

d’immissió (dBA) 

Valors d’atenció 

(dBA) 

Dia Nit Dia Nit 

Alta (A) 60 50 65 60 

Moderada (B) 65 55 68 63 

Baixa (C) 70 60 75 70 

Font: Llei 16/2002 

 

Un cop coneguts aquests valors, s’han de comparar amb els valors obtinguts a les vies 

del tren en l’actualitat, que estan molt propers a aquests límits d’immissió que preveu 

la Llei, fet pel qual el soterrament ajudarà a millorar molt la qualitat dels ciutadans que 

viuen a props metres del viaducte. 

 

La mateixa normativa preveu que en les vies on la mitjana d’intensitat de vehicles 

diària és igual o superior a 25.000, els valors límits d’immissió a l’ambient 

s’incrementin en 5 dB (A). Comparant el mapa de sorolls de trànsit amb els nivells de la 

Llei 16/20026, es pot observar que durant el dia les zones amb més trànsit tenen una 

mitjana de nivells sonors a l’exterior de més de 75 dB (A), la qual cosa implica que 

estan superant els nivells màxims admesos en qualsevol tipus de zona de sensibilitat. 

D’altres zones estan a nivells per sobre dels 70 dB (A), i en general tota la zona amb 

circulació de vehicles està per sobre del 55-60 dB (A). Al mapa de nit es pot veure que 

hi ha algun tram de la carrer de Barcelona i la C-65, al seu pas pel nucli urbà que 

presenta nivells superiors als 75 dB (A), excedint per tant els nivells d’atenció. Altres 

trams de carrers superen els 70 dB (A), uns nivells molt alts per a la nit.  

 

El trànsit és, doncs, a part del pas del tren pel viaducte, una molt important generació 

de sorolls que afecta la salut dels gironins. 

 

3.3 CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 
 

La contaminació de l’aire en una ciutat, com és Girona en aquest cas, està estrictament 

relacionada amb les emissions procedents del trànsit. La crema de combustibles fòssils 

per part dels vehicles fa d’aquest mitjà de transport un dels principals generadors de 

contaminació ambiental en l’actualitat, al generar monòxid de carboni (CO), òxids de 

nitrogen (NOx), compostos orgànics volàtils (cov), i gasos responsables de l’efecte 

hivernacle (metà). 
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D’aquesta manera, és important determinar si l’arribada del tren d’alta velocitat a la 

ciutat generarà un increment important en el volum de vehicles i, per tant, en la 

contaminació de l’aire a la ciutat. També ens serà útil per justificar les mesures que 

aquest projecte vol aportar en aquest sentit, construint aparcaments a l’exterior de la 

ciutat per reduir aquest impacte sobre la contaminació atmosfèrica. 

 

Una bona accessibilitat a l’estació és important per a estimular l’ús de l’alta velocitat, 

ja que es perfila com un mode complementari adequat degut a que té nivells 

semblants de qualitat, velocitat i confort. De fet, i degut a diversos factors que es 

comentaran a continuació, es preveu que els nous usuaris de l’alta velocitat utilitzin el 

vehicle privat en un percentatge superior a l’actual: 

 

- L’arribada de l’alta velocitat suposarà un increment en el nombre d’usuaris del 

ferrocarril del 65%. 

- El radi d’influència de l’estació augmenta amb àrees mal servides pel transport 

públic. 

- El nou usuari de l’alta velocitat, amb un poder adquisitiu més elevat, està més 

lligat al vehicle privat. 

 

Per altra banda, l’Estudi Informatiu del TAV a Girona preveu importants canvis 

referents als accessos a l’estació, entre els que es destaca la desaparició de la connexió 

entre els carrers Bailén i Pierre Vilar. La combinació dels elements anteriors, increment 

del trànsit rodat amb origen – destí l’estació i els canvis en els seus accessos fan 

preveure que l’àrea de l’estació pateixi amb l’arribada de l’alta velocitat problemes de 

congestió greus. A priori, es preveu que els vials més afectats siguin la carretera 

Barcelona i el carrer Rafel Masó, presumiblement i com a conseqüència de l’anterior, 

l’entrada sud de la ciutat també se’n ressentirà. 

 

Seguint l’esquema anterior, amb les noves prestacions de la línia de ferrocarril 

convencional, també s’esperen augments en el nombre de vehicles privats que voldran 

accedir a l’estació ja que: 

 

- S’ha predit un increment del 36% en el nombre d’usuaris. 

- El radi d’influència de l’estació augmenta, tot i que de manera inferior a la de la 

solució anterior. 

- A priori, no es pot associar d’una forma tant directa el nou usuari amb l’ús del 

vehicle privat. 
 

Pel que fa referència als accessos a l’estació, es mantenen els actuals sense cap tipus 

de canvi ni de tipus constructiu, ni funcional. Així doncs, la previsió és que hi hagi un 

augment moderat del trànsit en els accessos a l’estació, principalment a la carretera 

Barcelona i al carrer Rafael Masó, i que congestioni més tota l’àrea considerada. 
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Tenint en compte aquest possible increment, aquest estudi s’ha volgut centrar en les 

emissions generades per l’actual sistema de transport, és a dir, substàncies emeses 

pels vehicles que circulen per la ciutat. 

 

Emissions de contaminants generades per l’actual sistema de transport 

 

Les emissions de contaminants generades per la mobilitat a Girona s’han obtingut a 

partir de les següents dades: 

 

- Parc de vehicles de Girona (dades facilitades per l’Ajuntament) 

- Intensitat diària de trànsit de vehicles (dades del Pla de Mobilitat Urbana de 

Girona) 

 

Les emissions calculades a 19 zones diferents de la ciutat, donen una idea general de 

l’estat de la qualitat de l’aire a Girona. 

 

A continuació es presenta una taula amb les principals emissions de contaminants a la 

ciutat de Girona, amb dades de l’any 2006: 

 

Contaminant Quantitat 

CO (t/any) 1.095 

NOx (t/any) 219 

MNVOC (t/any) 212 

CH4 (t/any) 13 

PM (t/any) 12 

N2O (t/any) 11 

NH3 (t/any) 14 

SO2 (t/any) 3 

CO2 (t/any) 87.224 

Pb (kg/any) 72 

Cu (kg/any) 47 

Cd (kg/any) 0 

Cr (kg/any) 1 

Ni (kg/any) 2 

Se (kg/any) 0 

Zn (kg/any) 28 

 

 

Segons les afectacions globals al Medi Ambient, les emissions de contaminants del 

trànsit a Girona es poden agrupar segons tres gasos diferents: 
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- Gasos acidificants 

- Gasos precursors de l’ozó a la troposfera 

- Gasos efecte hivernacle 

 

Les emissions de gasos acidificants (NOx, NH3 i SO2) suposa una emissió de 2,6 

kg/habitant i any (any 2006). L’any 2001, el transport per carretera a nivell europeu 

suposava l’emissió del 15% del total de gasos acidificants a l’atmosfera.  

 

Els gasos precursors de l’ozó a la troposfera (CO, NOx, MNVOC i CH4) suposa una 

emissió de 17,0 kg/habitant i any. L’any 2001, el transport per carretera en l’àmbit 

europeu suposava l’emissió del 36% del total de precursors de l’ozó a la troposfera.  

 

Per últim, tenim els gasos d’efecte hivernacle (N20, CH4 i CO2). Tenint en compte que 

el N2O té un efecte 230 vegades superior al CO2, les emissions de gasos efecte 

hivernacle en CO2 equivalent suposen una emissió de 994 kg/habitant i any. Segons les 

darreres dades disponibles, l’any 2002 les emissions de gasos hivernacle per càpita a 

Espanya van ser de 9,7 tones, de les quals 2,3 tones van ser causades pel transport en 

general. En l’apèndix 1 es poden consultar les afectacions de les diferents emissions a 

la ciutat de Girona, dividida per zones. 

 

Es pot constatar que els punts que tenen una mitjana més alta de concentració de NO2 

i que estarien sobrepassant els nivells màxims permesos per l’any 2010 (40 μg/m3 ) 

són punts on el trànsit és molt elevat amb una IMD de 25.000 vehicles i un percentatge 

de vehicles pesants de més del 5%. 

 

Per això, la implantació de la infraestructura que proposa aquest projecte és de vital 

importància per intentar reduir el trànsit rodat a l’interior de la ciutat, tot proposant 

una mobilitat més sostenible en transport públic col·lectiu, ja sigui urbà com interurbà, 

gràcies a la bona connectivitat que oferirà la nova plataforma reservada per desplaçar-

se tant a dins de la ciutat com a les zones connectades amb línia d’autobús amb 

aquesta. 

 

3.4 EFECTE BARRERA 
 

Aquest quart impacte detectat, no té repercussions de caràcter físic sobre els 

ciutadans de la ciutat de Girona, però intenta analitzar els efectes segregadors i 

dissuasoris que inhibeixen la comunicació entre les comunitats d’ambdós costats d’una 

infraestructura. En aquest cas, es compararà l’actual efecte barrera que crea el 

viaducte amb el que produirà la futura plataforma reservada per a l’autobús. 
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La importància d’aquest efecte barrera depèn principalment de la impermeabilitat de 

la infraestructura que la genera, de la quantitat d'aquestes i del tipus de relació entre 

les dues comunitats afectades. Alhora, hi ha circumstàncies que l'agreugen com el fet 

d’una distribució desigual d’equipaments a banda i banda de l’obra o la presència 

d’una altra infraestructura propera paral·lela.  

 

La línia convencional del tren a l’entrada sud de Girona representa una barrera molt 

important ja que en més de 2.500 metres només permet el pas d’un vial, la C-65, 

mitjançant un pont. No obstant, l’efecte barrera que produeix és petit degut a que és 

una zona de caràcter industrial sense població residencial situada en una zona molt 

ben connectada. En el tram següent, entre els carrers Martí Sureda i Cassià Costal és 

on aquesta impedància transversal es fa més evident ja que el traçat discorre en 

terraplè per zona residencial i comercial, només hi ha un pas subterrani intermedi. 

Amb la construcció de la plataforma reservada, es mantindria aquest efecte barrera ja 

que és la zona on es mantindrà el terraplè de terres, però a l’incorporar accessos a la 

plataforma mitjançant escales i rampes per a discapacitats, es disminueix 

considerablement aquest efecte barrera, que té la seva màxima expressió al carrer de 

Bru Barnoya. 

 

Efecte barrera provocat per terraplè de terres de les vies del tren convencional a l’altura del carrer de 

Bru Barnoya 

 

A partir del carrer Cassià Costal, el traçat del tren convencional discorre pel viaducte, 

fent molt més permeable el pas transversal. Tanmateix, en el tram sud del viaducte 

fins a l’estació, l’elevat nombre de vies paral·leles i la major importància jeràrquica dels 

vials paral·lels a la via, com el carrer Barcelona i l’avinguda Sant Narcís, fan que aquest 
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tram també signifiqui una barrera important. A partir de l’estació i seguint cap al nord 

fins arribar al barri de Pedret, el viaducte segueix els carrers Tomàs Mieres, Bonastruc 

de Porta i proper a la plaça Vicenç Vives, sense esdevenir una barrera al pas 

transversal. En aquest sentit, l’efecte barrera que produirà el projecte de la plataforma 

reservada serà menor gràcies a l’adequació de tots els terrenys alliberats pel viaducte 

per a ús del vianant, en el que s’incorporaran nombrosos passos de vianants, així com 

zones enjardinades, zones de lleure infantil, etc. 

 

Efecte barrera del viaducte al carrer Bonastruc de Porta, on s’utilitza la part inferior com a aparcament 

lliure. 

 
 

3.5 AFECTACIONS HIDROGEOLÒGIQUES 
 

El soterrament de les línies del tren produirà la construcció de dos túnels, un per l’alta 

velocitat mitjançant tuneladora en tot el seu traçat i l’altre pel tren convencional 

combinant murs entre pantalles i tuneladora. La construcció d’aquests túnels i 

apantallaments en el subsòl, pot provocar en zones caracteritzades per la presència 

d’aigua, canvis en els corrents subterranis que poden tenir conseqüències no 

desitjades en una àrea molt gran. Els impactes generats, agrupats sota la denominació 

de afectacions hidrogeològiques, són de diversa índole: 

 

- Inundació de espais aigües amunt. 

- Assecaments de pous aigües avall. 

- Contaminació d’aqüífers i rius. 
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- Canvis en la vegetació de la zona. 

- Alteració dels recursos agrícoles. 

- Entrada d’aigua a l’interior de l’obra. 

 

Les dues primeres conseqüències vénen donades per l’efecte presa que fa l’obra, no 

permetent el pas de l’aigua a través de la infraestructura, variant el nivell freàtic. Els 

canvis en el nivell freàtic poden genera canvis en la vegetació i alteracions dels 

recursos agrícoles ja que la construcció de l’obra pot negar conreus i com ja s’ha dit 

assecar pous que actualment són utilitzats. 

 

La contaminació estaria provocada pels canvis en els fluxos, que poden mobilitzar 

productes que fins el moment s’havien mantingut fora dels mateixos. Cal comentar 

que existeixen un bon nombre de solucions per intentar minimitzar aquests tipus de 

problemes com la creació de finestres i passos amb granulometries seleccionades que 

permeten el pas de l’aigua, compensant la disminució de secció de pas amb una major 

permeabilitat. Per poder determinar la magnitud d'aquests efectes cal fer un estudi en 

profunditat de la caracterització hidrogeològica de l’espai on aquesta es 

desenvoluparà, en aquest cas Girona. 

 

L’entorn de Girona es caracteritza litològicament per materials del Terciari i del 

Quaternari, principalment argiles, sorres arcòsiques i graves sedimentats com 

col·luvions, terrasses i al·luvions dels rius. Dins dels materials del terciari els únics que 

contenen una gran quantitat d’aigua són les calcàries, unitat geològica que s’explota 

com a aqüífer degut al seu diaclassament i karstificació, així com pel seu confinament 

entre materials de menor permeabilitat. Per la seva part, els materials de les terrasses 

tenen una alta permeabilitat, degut a ser de naturalesa detrítica gruixuda i amb poca 

cimentació, i constitueixen aqüífers d’una gran extensió superficial. A la vegada 

aquestes formacions es troben en contacte hidràulic amb els rius de manera que un 

volum molt considerable d’aigua superficial és susceptible de ser desviada a les 

formacions aqüíferes. 

 

En aquest sentit, serà necessari comprovar que tant aquesta afectació com els 

possibles assentaments als edificis contigus a l’obra de la plataforma reservada no es 

vegin afectats per la construcció del túnel, que en bona part del traçat anirà just per 

sota de la plataforma reservada. 
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4. CARACTERITZACIÓ DE CURSOS FLUVIALS I CORREDORS FAUNÍSTICS 
 

Al llarg dels 3.700 metres del traçat de projecte de la plataforma reservada, aquesta 

només és interceptada per l’encreuament del curs del riu Güell, que s’ha descrit de 

manera detallada a l’annex 6 d’Hidrologia, essent també l’únic pas de fauna dins 

l’àmbit urbà que s’ha detectat en la zona de projecte. 

 

Al tractar-se d’un afluent del riu Ter, el Güell presenta característiques similars a 

aquest. Per això, s’ha fet una adaptació de la fauna i la flora que es detecta en els rius 

de la zona de Girona per extrapolar-la al riu Güell, del qual manca informació detallada 

al ser un afluent de menor envergadura.  

 

Flora 

 

La vegetació de la zona està marcada principalment per vegetació fluvial, 

principalment composta per vernedes, salzedes, pollancredes d'origen antròpic, 

canyissars i balques. També s’hi pot trobar la típica vegetació de ribera amb una gran 

presència d'arbres com els freixes i els saüquers; arbustos com l'arç blanc; lianes com 

les heures i els esbarzers i herbes com l'ortiga i el marcòlic. 

  

Fauna 

 

La fauna detectada està composta per amfibis com les granotes verdes, els gripaus i les 

salamandres; insectes com els sabaters, l'escorpí d'aigua, els escarabats d'aigua i larves 

de libèl·lules; crustacis com els crancs de riu americans (espècie introduïda a Catalunya 

que s'està estenent ràpidament); anèl·lids com les sangoneres i els cucs. També a la 

zona fluvial, al voltant del riu Ter, solem trobar peixos com ara la bagra, el barb, 

l'anguila i la carpa; rèptils com les serps d'aigua; aus aquàtiques com l'ànec collverd, la 

polla d'aigua, el bernat pescaire i l'esplugabous. 

Curs del riu Güell just després de creuar el traçat de projecte (PK 0+900) 
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5. MESURES CORRECTORES D’IMPACTE AMBIENTAL 
 
A continuació s’exposaran les diferents mesures correctores d’impacte ambiental que 

es duran a terme a l’obra per a reduir l’afectació al medi natural i als ciutadans de la 

ciutat de Girona. 

 

5.1 MESURES CORRECTORES D’INSTAL·LACIONS AUXILIARS 
 

Habilitació i restauració del parc de maquinària, zona de treball i resta de 

l’equipament de l’obra 

 

Es buscarà una ubicació o ubicacions que no representin cap problema pel que fa a la 

possible contaminació de torrents, aigües superficials, aqüífers, etc. És a dir, han 

d’estar com a mínim separades i a una bona distància de les zones més sensibles com 

serien els cursos fluvials, així com els espais inclosos en els hàbitats d’interès 

comunitari i les zones forestals de l’entorn. A més, caldrà que la futura zona de treball i 

parc de maquinària no s’instal·lin en terrenys que puguin representar un impacte 

visual important, des del punt de vista paisatgístic, durant el període en què durin les 

obres. 

 

Hauria d’estar en una zona propera a l’obra per tal de reduir el trànsit de vehicles pels 

carrers de la ciutat, per perjudicar el menys possible als conductors habituals i en un 

indret que tingui un fàcil accés des de l’obra. Haurà de situar-se en una zona estable 

geològica i hidrogeològicament que no pugui sofrir efectes relacionats amb augments 

dels processos erosius, i contaminants de les aigües tant superficials com subterrànies. 

 

És convenient que el terreny on s’habiliti sigui una zona de nul interès socioeconòmic, 

com són les àrees degradades o abandonades, camps de conreu sense cultivar, 

minimitzant així les possibles afeccions a la flora i la fauna. En aquest cas, s’aprofitaran 

bona part dels terrenys que actualment són usats per les obres del Tren d’Alta 

Velocitat (TAV) a la ciutat de Girona, així com uns terrenys a la zona del Parc Central, 

propers a l’estació de Girona. 

 

Mesures durant la construcció 

 

Per evitar l’emissió de pols pel pas o circulació de maquinària i protegir la qualitat de 

l’aire es procedirà, de forma periòdica, a regar els camins i vies d’accés així com, si cal, 

les superfícies ocupades. Aquesta actuació s’intensificarà en les èpoques caloroses. 
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Mesures finals 

 

Una vegada acabada la funcionalitat d’aquestes instal·lacions temporals es procedirà al 

seu desmantellament, a partir de la recuperació del sòl amb la demolició dels 

paviments, en cas de que hi foren presents i de les construccions o estructures que 

s’hagin pogut fer. En cas de no tenir-hi paviment o un cop eliminat aquest, caldrà 

restaurar tot el sòl de la zona d’afectació mitjançant la descompactació del terreny 

amb una passada de subsolador a una fondària de 50 – 60 cm. Caldrà aplanar el terra i 

finalment es passarà a l’estesa de terra vegetal que s’havia retirat abans de començar 

a utilitzar l’àrea escollida, amb l’aportació mínima d’un gruix d’uns 30 cm. 

Posteriorment s’integrarà paisatgísticament amb l’entorn, amb la hidrosembra de 

totes les superfícies generades per evitar la pèrdua de sòl i si s’estimés necessari, fins i 

tot plantacions arbòries i arbustives. 

 

Localització i legalització dels acopis de terres vegetals i abocadors en zones aptes 

 

Caldrà ubicar els abocadors de materials de l’obra i acopis temporals de terres en 

àrees amb un relleu no molt irregular de manera que permeti recuperar la tipologia 

original del terreny una vegada acabades les obres, tot i que moltes vegades es poden 

aprofitar àrees específiques per millorar la seva pendent actual, pujar la cota o millorar 

l’escorrentia que tenen. Les pendents finals dels nous marges del terreny seran del 

tipus 3H:2V o més horitzontal.  

 

La ubicació dels abocadors haurà de ser en àrees d’escàs o nul interès tant ecològic 

com socioeconòmic, en terrenys abandonats o degradats, evitant possibles afectacions 

a la flora i a la fauna. A més, no es permetrà la situació d’abocadors d’obra en zones 

forestals de l’entorn del projecte, zones fluvials i hàbitats d’interès comunitari. També 

haurien d’estar en una zona el menys allunyada possible de l’obra per tal de reduir el 

trànsit de vehicles d’obra per les zones poblades i alienes a la traça.  

 

Degut a que hi haurà un cert excedent de terres, caldrà localitzar terrenys per ser 

utilitzats com abocadors de terres. Si l’abocador és de nova creació, abans de 

començar a utilitzar-lo serà obligatori retirar i acopiar, de manera correcta, la capa de 

terra vegetal per poder-la utilitzar amb posterioritat per la restitució del terreny i/o per 

la revegetació dels talussos generats. Sempre que sigui possible és millor utilitzar, com 

a zones d’abocador, antigues activitats extractives o pendents de restaurar o bé 

terrenys degradats o en fase de degradació, procurant que la seva funció com 

abocador pugui contribuir, una vegada finalitzada l’obra, a la seva restauració 

paisatgística futura. Per la utilització dels abocadors definitius de terres, abans de 

començar a aportar-hi material, caldrà tramitar les corresponents autoritzacions. En 

aquest cas, caldrà complir amb les directrius del Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel 
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qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de llicència urbanística per a 

millora de finques rústiques que s’efectuïn amb aportació de terres procedents d’obres 

de la construcció. Així doncs, caldrà presentar un document o projecte on s’especifiqui 

la situació exacta de la zona d’abocament, els accessos al mateix, un estudi hídric del 

terreny, perfils de l’estat actual i de la situació futura de les pendents del terreny, una 

vegada finalitzat l’abocament i restaurat. També caldrà presentar i valorar les mesures 

a aplicar per la seva restauració posterior (hidrosembra, plantacions...), així com 

l’autorització escrita i signada del propietari i l’autorització de l’Ajuntament afectat. 

 

Caldrà definir els límits concrets de les àrees seleccionades previstes d’ocupar, 

marcant els límits de manera clara i visible (amb cinta i estaques o amb malla taronja), 

garantint la mínima afectació del medi durant el temps que ha de ser utilitzat com a 

tal.  

 

Els punts que s’utilitzaran com a abocador de terres seran els que actualment ocupen 

els terrenys de les obres del TAV, al polígon Mas Xirgu, i que es detallen en els plànols 

adjunts. Per a la utilització d’aquestes àrees caldrà presentar, prèviament a aportar-hi 

terres, el permís firmat del propietari conforme autoritza la utilització de la seva finca 

per aquesta finalitat, i al mateix temps fer una comunicació a l’ajuntament de 

l’activitat que es vol portar a terme. 

 

Habilitació i restauració d’abocadors i acopis temporals 

 

De forma periòdica, es regaran els camins d’accés a l’abocador així com, si s’escau, la 

superfície del mateix per evitar l’emissió de pols en els accessos generats pel pas 

continuat de vehicles. En les èpoques caloroses i/o de recol·lecció de productes 

agrícoles s’intensificarà aquesta actuació, especialment en els situats en espais més 

propers a habitatges i els trams urbans. 

 

Una vegada acabades les obres i es donin per acabats els abocaments, es procedirà a la 

clausura de l’abocador amb l’estesa de la terra vegetal guardada anteriorment sobre el 

terreny i també si s’han creat nous talussos caldrà procedir al reperfilament dels 

mateixos a un pendent 3H:2V, i la restauració paisatgística amb la plantació d’arbres i 

arbusts si el terreny ho requereix. Per evitar la pèrdua del sòl es farà una hidrosembra 

a totes les superfícies, inclosa la dels talussos. En els acopis temporals, es restituirà la 

terra vegetal prèviament excavada i abassegada, deixant el terreny en les mateixes 

condicions en les que estava abans d’iniciar-se l’ocupació. 
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5.2 MESURES CORRECTORES DEL MEDI FÍSIC 
 

Mesures correctores de l’impacte geològic 

 

Tots els nous talussos en terraplè seran amb pendent del tipus 2H:1V, mentre que els 

previstos en desmunt seran del tipus 3H:2V, que permeten tant l’estabilització de 

talussos com la integració paisatgística dels mateixos. 

 

Al no necessitar terres de préstec, no serà necessari buscar zones de préstec 

degudament legalitzades i properes a l’entorn de l’obra. El propi material extret del 

terraplè de les vies del tren servirà per a les capes d’esplanada de construcció de la 

plataforma. 

 

Per recuperar la terra vegetal mitjançant la seva retirada i el seu convenient 

abassegament per una posterior reutilització caldrà seguir els passos següents: 

 

- Decapatge de la terra vegetal que s’ha de realitzar després del replanteig i 

marcatge de l’àrea d’afectació de l’obra, un cop finalitzats els treballs 

d’esbrossada de la vegetació, i s’ha de dur a terme quan el sòl està sec. 

 

- Abassegament correcte de la terra vegetal de manera que no es barregi amb 

altres materials procedents de l’obra. Per abassegar temporalment les terres 

vegetals s’utilitzaran les zones d’acopi que es defineixin, i en general seran 

camps abandonats, erms, lluny de zones de pas de maquinària. Es recomana 

realitzar l’abassegament temporal col·locant la terra vegetal en piles d’una 

alçada màxima de 2 metres, procurant no alterar l’estructura del sòl per 

compactació. Cal evitar abassegar terres prop dels cursos d’aigua existents a la 

zona. 

 
- Abans de fer l’estesa de terres vegetals sobre talussos, s’haurà de millorar la 

qualitat de les terres vegetals. Per valorar exactament la quantitat de matèria 

orgànica a afegir es realitzarà prèviament anàlisi de les característiques de les 

terres vegetals acopiades, i l’esmena orgànica s’aplicarà en la zona 

d’abassegament temporal abans de la redistribució de les terres vegetals. 

 
- Si és necessari durant el període d’abassegament, es realitzaran feines 

d’airejament i fertilització de les terres vegetals. 

 
- S’estendrà la terra vegetal en totes les superfícies de nova creació a restaurar: 

talussos, rotondes, parterres de separació de carrils, etc. 
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- Es farà un correcte refinat de la superfície després d’estendre la terra. Aquest 

refinat pot ser manual o bé mecànic. Aquest refinat es realitza per disgregar els 

terrossos, airejar el sòl, i facilitar el creixement de plantes herbàcies. 

 

- Finalment, és imprescindible realitzar la hidrosembra dels trams que s’han de 

revegetar immediatament després de l’estesa de les terres vegetals, disminuint 

així el risc d’erosió. 

 
Mesures correctores de l’impacte sobre la hidrologia 

 

Les mesures correctores en aquest sentit es poden resumir en els punts que segueixen 

a continuació: 

 

- Canalitzar els punts d’abocament de drenatge de la via adequadament per 

evitar possibles afectacions, arrossegament de terres excessiu o inundacions 

dels camps de cultiu. 

 

- Ubicar les àrees d’instal·lacions, activitats auxiliars i els abassegaments de 

terres a més de 50 metres de cursos d’aigua. No es podrà utilitzar com a zones 

de dipòsits temporals de terres o abocadors de productes o substàncies 

químiques, o de zones de parc de treball ni de pàrquing de maquinària els llocs 

propers a les lleres dels torrents ni cursos fluvials. 

 
Mesures correctores de l’impacte sobre la qualitat de l’aire 

 

Les mesures adoptades en aquest sentit per a l’obra en qüestió es poden resumir en 

tres punts clarament definits 

 

- Mantenir permanentment humits els camins de pas i d’accessos utilitzats. 

Aquesta mesura correctora està definida per la protecció de la qualitat de l’aire 

de tot l’entorn de l’obra i consisteix en el reg de tota la superfície no 

pavimentada, que és transitada per la maquinària d’obra, i que produeix una 

important emissió de pols a l’atmosfera. Es tindrà especial cura en controlar i 

minimitzar la generació de pols en les zones adjacents a habitatges i, sobretot, 

en els trams urbans. Abans d’iniciar les obres és necessari preveure, establir i 

adequar els punts de subministrament de l’aigua de reg.  

 

En condicions meteorològiques normals i no en temporades seques, o al contrari de 

molta pluja, es recomana regar una vegada al dia mentre duri el moviment de vehicles 

o de terres. La mitjana d’aplicació en la temporada seca es preveu de 2 litres per cada 

m2, i es portarà a terme per difusió des del camió o tractor. El contractista haurà de 
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portar un control dels volums d’aigua total que utilitza en l’obra per regar i prèviament 

haurà d’haver presentat les corresponents autoritzacions dels punts de captació 

d’aigua, així com els corresponents permisos per la seva utilització. 

 

- Recobriment amb lones de les caixes dels camions que transportin materials i 

terres que puguin generar pols: Per evitar la dispersió de la pols cal el 

recobriment amb lones de les caixes dels camions que transportin materials i 

terres que puguin generar pols durant tota la fase d’obra, especialment si han 

de fer desplaçaments en els trams urbans. 

 

- Mantenir la maquinària i les plantes de tractament en bones condicions, 

vigilant el reglatge dels motors de la maquinària utilitzada en l’obra amb 

l’objectiu que les emissions de fum siguin correctes. Tots els vehicles i 

maquinària utilitzada en l’obra haurà d’haver passat la corresponent ITV i 

disposar del certificat conforme compleix la normativa CE vigent. 

 

 

5.3 MESURES CORRECTORES DEL MEDI BIÒTIC 
 

Mesures correctores de l’impacte per la vegetació 

 

- Realitzar un marcatge estricte de les zones que seran afectades per l’obra. 

 

Durant la fase de replanteig, realitzar un marcatge estricte de les zones que seran 

afectades per l’obra. En aquest marcatge s’inclou tant el límit d’ocupació i el límit de 

talussos, com la zona d’abassegament de terra vegetal, d’abocadors temporals, 

d’instal·lacions, etc. És aconsellable revisar les fites o l’encintat un cop finalitzades la 

fase de tala i desbrossament, i fer-ho en diferents fases del moviment de terres de 

l’obra. Un cop acabades les obres, s’han de retirar les fites o les cintes utilitzades pel 

marcatge, per tal d’evitar el seu impacte visual o estètic. 

 

L’impacte més gran sobre la vegetació es dóna a l’inici de la fase de construcció, en el 

moment de la tala i desbrossada de la zona d’ocupació. Per això, prèviament al 

començament de l’actuació és fonamental delimitar d'una manera clara i duradora els 

límits de la traça amb un abalisament ben consolidat i permanent per no donar lloc a 

una ocupació exagerada del terreny.  Aquest abalisament sempre caldrà fer-lo abans 

de l’inici de la desbrossada i serà imprescindible marcar el límit d’ocupació (no el 

d’expropiació) per evitar l’afectació innecessària en les zones més sensibles com serien 

les superfícies forestals, així com tots els torrents i cursos fluvials interceptats per 

l’obra, així com les àrees destinades a instal·lacions auxiliars per tal de poder respectar 

la vegetació existent. En el cas del projecte en qüestió, i al tractar-se d’una zona 
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urbana, aquesta tala i desbrossada és mínima i únicament es limita a la zona del 

terraplè que actualment ocupen les vies del tren convencional. 

 

Les senyalitzacions seran amb estaques de fusta o de ferro unides entre sí per la cinta 

plàstica taronja i de forma clarament visibles. Periòdicament es procedirà a comprovar 

la seva correcta funcionalitat i si cal, es canviarà la seva localització o se substituiran els 

trams trencats. Serà important verificar l’estat del balisament i senyalització 

mitjançant controls periòdics al llarg de tot el desenvolupament de les obres i restituir 

la cinta en els indrets que s’hagi malmès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Exemple del tipus d’encintat a col·locar a l’obra 

 

Caldrà assenyalar específicament amb cartells les àrees on s’acopien els residus, 

indicant els contenidors de cada tipus, el punt de canvi d’oli dels vehicles, la zona de 

neteja dels mateixos, els punts de neteja de les canaletes de formigó, etc. 

 

S’haurà d’exigir a les empreses constructores les màximes precaucions en tots els 

treballs a realitzar, especialment a les zones on el medi natural sigui més sensible, 

sobretot a les proximitats dels cursos fluvials i zones forestals. 
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Mesures correctores de l’impacte per a la fauna 

 

Al llarg de tot el temps que durin les obres serà imprescindible exigir a les empreses 

constructores les màximes precaucions en les obres projectades i especialment en les 

zones més sensibles, essent en el cas que ens ocupa l’entorn del curs fluvial del riu 

Güell, interceptat per la carretera.  

 

Així, caldrà preservar el pas sobre el riu Güell com a pas de fauna, tal i com està en 

l’actualitat. Per evitar l’alteració d’hàbitats i llocs on la presència de fauna pot ser més 

present, la mesura preventiva fonamental consisteix en no modificar o alterar els llocs 

de pas o si fóra possible millorar-los, ja sigui ampliant-los o portant a terme actuacions 

per facilitar el pas dels animals pels mateixos. 

Cal destacar que el present projecte s’emmarca en trams purament urbans, en els que 

no hi ha cap corredor biològic, i en un tram inicial on s’ubica un polígon industrial, on 

els corredors biològics estan altament degradats, ja que tot i haver-hi el pas de dos 

cursos fluvials (el Güell i el Masrocs), la presència d’activitat industrial i les naus fa que 

no existeixi pràcticament vegetació de ribera en aquests trams.  

 

 

5.4 MESURES CORRECTORES DE RESTAURACIÓ PAISATGÍSTICA 
 

Serà necessària realitzar una correcta revegetació de l’obra per minimitzar l’impacte 

paisatgístic. La mesura correctora per excel·lència en la recuperació de l’impacte és la 

revegetació, tot i que l’èxit de la mateixa no es pot concebre si no va acompanyada del 

manteniment d’un substrat edàfic similar a l’existent abans de la realització de les 

obres. Per tant, una de les principals mesures que s’hauran de prendre, 

cronològicament anterior a la vegetació, serà el correcte ús i recuperació del sòl 

vegetal. 

 

Això es portarà a terme sota els conceptes següents: 

 

- Aportar terres vegetals ben tractades sobre els desmunts i terraplens per 

ajudar a la implantació de les hidrosembres i amb una espessor mínima de 30 

cm. 

 

- No deixar marges, terraplens i desmunts desprotegits i nets de vegetació, ja 

que l’erosió i la pèrdua de terres podria ser molt gran. Caldrà fer hidrosembres i 

reforestacions tan aviat com la climatologia ho permeti i sempre a continuació 

d’haver fet l’aportació de la terra vegetal, per ajudar a fixar les mateixes evitant 

pèrdues per erosió. 

 



Plataforma reservada per a l’autobús a la ciutat de Girona 

 

28 
 

- Estudiar la repoblació selectiva d’arbusts en les àrees mortes, terraplens i 

marges on sigui possible pel pendent que presenten, per tal d’integrar-ho més 

a l’entorn. Procurar que la repoblació es faci amb arbusts autòctons perquè 

sigui semblant al seu entorn i més ben adaptats al clima i als terrenys de la 

zona. 

 
- Preveure una plantació d’espècies arbòries en els trams urbans a enjardinar 

(parterres i rotondes) d’acord amb l’enjardinament existent en l’actualitat. De 

tota manera, seran els ajuntaments afectats els qui facin la seva proposta de 

definició en el projecte constructiu les espècies i distribucions dels 

enjardinaments. 

 
- Les zones destinades a acollir el parc de maquinària, les instal·lacions auxiliars i 

els accessos provisionals també hauran de ser objecte d’una restauració 

adaptada a les condicions prèvies a l’execució de les obres. En el cas dels 

abocadors i els abassegaments permanents, en el cas de generar talussos, 

caldrà que siguin tractats segons les directrius establertes per a aquestes 

superfícies inclinades. 

 
- Dissenyar els terraplens que tinguin els pendents suaus, sempre amb pendent 

del tipus 2H:1V, per disminuir l’efecte barrera i l’impacte visual, disminuir 

l’erosió així com facilitar la reforestació per la seva posterior integració 

progressiva a l’entorn futur. 

 
 

Tota la revegetació es farà amb plantes autòctones iguals o complementàries a les 

existents actualment, però sempre buscant reproduir la vegetació potencial de la zona, 

tot i que caldrà diferenciar clarament les plantacions que es portarien a terme en 

l'entorn forestal interurbà de l’enjardinament urbà i els espais fluvials. 

 

Les espècies que cal seleccionar per a la reforestació han de complir un conjunt de 

característiques com són: 

 

- Integració al paisatge local. 

- Capacitat d’adaptació a les oscil·lacions ambientals. 

- Resistència a fitòfags i fongs. 

- Resistència a una competència interespecífica. 

- Adaptació als usos i objectius previstos. 
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Tipologia de plantacions 

 

La revegetació que es preveu portar a terme consistirà bàsicament en la hidrosembra i 

plantació d’arbres i arbusts sobre talussos i superfícies alterades a revegetar, així com 

noves zones alliberades al llarg del traçat alliberat pel viaducte. 

 

Pel que fa la hidrosembra, serà d’aplicació en totes aquelles superfícies que restin 

lliures amb independència d’altres tipus de revegetacions previstes, amb el doble 

objectiu d’afavorir la integració paisatgística i d’evitar l’acceleració dels processos 

erosius que es produeixen per naturalesa. 

 

Els espais on es preveu portar a terme diferents tipus de restauració paisatgística són: 

 

- Talussos en terraplè i desmunt d’alçada inferior a 5 m (zona vies). 

- Enjardinament urbà de mitjanes amb arbusts. 

- Enjardinament de zones alliberades pel viaducte.  

 

A continuació es detallen les actuacions previstes per a cada tipologia de plantació i les 

espècies amb les que es farà la revegetació de cada tipus de restauració paisatgística. 

 

Talussos en terraplè i desmunt d’alçada inferior a 5 m (zona vies) 

 

Les actuacions previstes a fer en aquest tipus de terreny són: 

 

- Aportació de 30 cm de terra vegetal en talussos. 

- Plantació arbòria i arbustiva. 

- Hidrosembra de tota la superfície. 

 

Les espècies arbòries que s’utilitzaran per a la reforestació dels talussos en terraplè i 

desmunt de la zona de les vies seran les autòctones de la zona actualment, que 

intentaran replantar-se en el seu mateix indret un cop s’hagin acabat les obres 

d’adaptació de la plataforma i els talussos adjunts. Depenent de la zona, es podran 

col·locar til·lers, robínies, castanyers d’Índies, acers negundo, roures o lledoners, que 

són els arbres més típics que es planten a la ciutat de Girona. 

 

Les espècies arbustives a utilitzar per a la reforestació dels talussos en entorn forestal 

seran l’aladern, el bruc d’hivern i el roldor. Tots els peus portaran el corresponent 

protector d’escocell i canya de localització i seria convenient fer una restauració amb 

distribució aleatòria de les diferents espècies, però amb petites agrupacions de 3-4 

peus. 
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Enjardinament urbà de mitjanes amb arbusts 

 

Les actuacions previstes en les mitjanes on es pugui col·locar vegetació seran: 

 

- Aportació de 30 cm de terra vegetal. 

- Instal·lació de sistema de reg gota a gota. 

- Plantació arbòria i arbustiva. 

- Hidrosembra de tota la superfície. 

 

L’espècie arbustiva que s’utilitzarà per a l’enjardinament urbà de les mitjanes serà el 

baladre. La densitat de plantació de baladres en les mitjanes a enjardinar que 

separaran els carrils d’autobús dels carrils de trànsit serà de 1 unitat cada 3 metres 

lineals alineats al centre de la mitjana. Es plantaran arbusts de mida petita per tal que 

aquests no suposin una barrera visual important per al trànsit que circuli per la 

carretera. Al llarg de les mitjanes s’hi instal·larà un sistema de reg gota a gota en cada 

un dels peus arbustius plantats. 

 

Enjardinament de zones alliberades pel viaducte 

 

Per a l’enjardinament de les zones alliberades pel viaducte i per on no transcorre el 

traçat de la plataforma, es pretén fer una revegetació d’acord amb l’existent a les 

zones actuals. De tota manera, serà decisió final de l’ajuntament de Girona la definició 

definitiva de les espècies i la distribució de les mateixes en les superfícies útils per a la 

plantació de vegetació. 

 

Les actuacions proposades de portar-hi a terme serien: 

 

- Aportació de 50 cm de terra vegetal. 

- Instal·lació de sistema de reg gota a gota. 

- Plantació arbòria i arbustiva. 

- Sembra de tota la superfície. 

 

 

Hidrosembra 

 

Un cop finalitzada tota la plantació a l’entorn de l’obra, es farà també la hidrosembra 

de totes les superfícies en les que s’ha portat a terme la restauració vegetal, així com 

també en aquelles zones massa petites per a ésser reforestades, però en les que s’ha 

estès terra vegetal per a hidrosembrar-les i preveure’n una recuperació vegetal. La 

hidrosembra que es realitzarà serà de dues fases, i tindrà la següent composició: 
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Composició de la 1a passada  

Llavors barreja espècies herbàcies (lleguminoses i gramínies) 40 gr/m2 

Mulch 150 gr/m2 

Fixador 30 gr/m2 

Fertilitzant mineral 20 gr/m2 

Adob orgànic d’assimilació immediata 100 gr/m2 

Aigua 2-4 l/m2 

Composició de la 2a passada  

Mulch 100 gr/m2 

Fixador 10 gr/m2 

Aigua 2 l/m2 

 

Sempre els treballs d’hidrosembra es faran amb mesos de climatologia favorable que 

van d’octubre a abril. No es preveu un manteniment posterior una vegada efectuada la 

hidrosembra. Una possible combinació de llavors proposada per la hidrosembra seria: 

 

Lolium perenne 30% 

Festuca rubrar 20% 

Festuca arundinacia 20% 

Cynodon dactylon 10% 

Medicago sativa 20% 

 

Sembra manual 

 

En el cas de la protecció de l'erosió i integració paisatgística de les zones planeres i 

superfícies enjardinades com les que se situen a les zones interiors dels enllaços no es 

preveu l’aplicació de l’hidrosembra sobre la superfície sinó que és més correcte 

preveure la sembra de llavors seleccionades en els mateixos una vegada s’ha fet 

l’estesa de la terra vegetal i s’han portat a terme les corresponents plantacions. 

 

La millor època per portar a termes les sembres seria a la tardor o primavera, en dies 

suaus sense vents ni gelades. En cas de vent se sembrarà arran de terra i es barrejarà 

la llavor amb sorra humida. La manera com portar a terme la sembra seria repartint les 

llavors el més uniformement possible sobre el sòl prèviament llaurat i fertilitzat. 

 

La composició de llavors que s’ha d’utilitzar per la sembra de les zones planeres i 

d’enjardinament seria: 

Cynodon dactylon 50% 

Festuca ovina 50% 
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Els percentatges estan expressats sobre pes total de la mescla de les llavors i la dosis 

d’aplicació, en cada cas, serà de 40 gr/m2. 

  

5.5 ALTRES MESURES CORRECTORES 
 

Mesures correctores de l’afectació de vies de comunicació i infraestructures 

 

En cas de provocar una afectació directa sobre una via de manera que temporalment 

quedi tallada, buscar alternatives de pas de manera que cap habitatge quedi sense 

accés. Caldrà senyalitzar adequadament la zona d’obres i els possibles desviaments per 

evitar risc d’accidents, problemes al veïns afectats, etc. 

 

Caldrà assegurar els accessos a les diverses finques adjacents durant la fase d’obres. En 

projecte es preveu la reposició de totes les carreteres, camins i accessos a finques 

afectats mitjançant una sèrie de vials de servei, enllaços i camins que garanteixin la 

connectivitat. 

 

Restituir els serveis afectats per les obres sempre que la construcció obligui a canviar 

d’emplaçament o eliminar altres infraestructures o serveis existents (llum, telèfon, 

aigua, gas, telecomunicacions, etc). També si es provoca un tall d’aquests serveis, el 

seu restabliment caldrà fer-lo el més aviat possible i sempre sense afectar els serveis 

donats als usuaris. 

 

S’haurà de presentar un pla de camins de l’obra, que serà obligat per part del 

contractista abans de començar les obres. S’haurà d’especificar quines vies de 

circulació utilitzarà durant tota l’obra per la circulació de camions i maquinària pesada i 

que haurà de ser acceptat per la direcció ambiental. Aquest pla de camins haurà de 

limitar l’obertura de camins d’accés a l’obra, utilitzant sempre que sigui possible la 

traça, el vial de servei i els camins preexistents com a indrets de pas. En el cas que fora 

estrictament necessari obrir nous camins d’accés, aquests no superaran l’amplada dels 

vehicles que hi hagin de passar. Un cop finalitzades les obres es procedirà a la 

restauració d’aquests accessos temporals per tal de recuperar les condicions inicials. És 

convenient buscar que estiguin integrats en l’entorn o aprofitar camins d’accés ja 

existents. 

 

S’hauran de limitar al màxim els accessos col·laterals a la traça durant la construcció, 

per evitar que gran quantitat de terreny sigui trepitjat i afectat pel pas de vehicles i 

maquinària destinats a la construcció de la carretera. 
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Mesures correctores de gestió de residus 

 

L’objectiu és realitzar una recollida selectiva de tots els residus generats durant el 

període de construcció, per tal d’evitar la posterior contaminació del sòl i l’aigua, el 

deteriorament del paisatge, etc. És important tenir present la necessitat d’informar al 

personal d’obra sobre com utilitzar-los. 

 

Residus especials 

 

- Ubicar bidons tapats per a la recollida de l’oli usat, en la zona del parc de 

maquinària. 

 

- Tenir zones específiques per a la neteja de les cubes de formigó i de les 

canaletes. Caldrà impedir que aquestes neteges es portin a terme en qualsevol 

punt de l’obra i impedir que es netegin al costat dels cursos d’aigua existents a 

la zona. Es construirà un forat d’unes dimensions de 1x1x3 metres de 

profunditat, degudament impermeabilitzat amb una làmina impermeable i que 

serà el punt de neteja de les cubes de formigó. Les restes del formigó mai es 

podran deixar enterrades ni portar als abocadors de terres de l’obra aquestes 

restes de formigó si no que hauran de ser retirades de la zona d’obres una 

vegada estigui ple o es deixi d’utilitzar i gestionar-les de manera correcta. 

 

- Impermeabilitzar, cobrir i ubicar en un cubetó de seguretat la zona de 

magatzem de productes especials, evitant així possibles infiltracions al terreny. 

 
- Emmagatzemar els productes tòxics en llocs habilitats per a tal efecte i realitzar 

una correcta gestió dels residus generats a l’obra. Aquests contenidors no 

podran estar directament sobre el terra sinó que serà necessari construir una 

petita plataforma de formigó per dipositar-los i que tingui un muret perimetral 

per evitar vessaments. Tots aquests contenidors hauran d’estar perfectament 

senyalitzats indicant quin tipus de residus contenen i especificant què cal 

abocar-hi a cadascun; al mateix temps hauran d’estar tapats amb una tapa 

hermètica que els protegeixi de la pluja. Gestionar els residus correctament. 

Tots els residus han de ser transportats i tractats per transportistes i gestors 

autoritzats. 

 

Residus no especials 

 

- Localitzar punts d’acopi temporal de residus no especials, degudament 

senyalitzats, distribuïts en aquelles zones de major activitat. Les instal·lacions 

generals tindran “punts nets” de superfície suficient per acopiar els diversos 
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materials per tipologies. S’ubicaran contenidors per a la recollida selectiva de 

fusta, vidre, ferro, paper, plàstics i matèria orgànica. S’ha de preveure un servei 

de recollida periòdica d’aquests contenidors. 

 

- Tractament de les restes vegetals procedents de la tala o desbrossada. Les 

restes vegetals procedents de la tala i de la desbrossada també caldrà tractar-

los segons la normativa vigent, retirant-los de la proximitat de l’obra tan aviat 

com s’han generat i portant-los a l’abocador específic o que els propietaris dels 

terrenys o el propi constructor es vulgui fer càrrec dels mateixos per utilitzar-

los com a llenya. Una bona solució, que evita la generació de residus, és la 

trituració de tota la fulla i brancada generada amb una mida màxima de 15 cm i 

deixar-la sobre la superfície d’ocupació, el que farà que sigui retirada 

juntament amb la terra vegetal i aquesta aportació orgànica ajudarà a la millora 

de la qualitat de la mateixa durant el temps que està emmagatzemada. 

 

 

Mesures correctores de l’impacte acústic 

 

- Respectar al màxim les hores de descans de la població, limitant l’execució 

d’activitats sorolloses a l’horari diürn (8-22 h). És imprescindible fixar i controlar 

els horaris de treball en la construcció, evitant les tasques sorolloses en les 

hores de repòs nocturn o en els dies festius. Pel que fa a la circulació dels 

vehicles de l’obra, la vigilància i control que es porti a terme en aquesta fase del 

projecte, permetrà minimitzar els impactes sonors pel desplaçament de 

vehicles i transport de materials. En àrees més tranquil·les on ara el nivell 

acústic és més baix, serà bo procurar que els vehicles pesats passin tan 

allunyats com fora possible de les mateixes. 

 

- Revisar i mantenir la maquinària en bon estat. Totes les maquinàries utilitzades 

pel treball de construcció hauran de complir la normativa vigent en emissions 

de sorolls i periòdicament comprovar el seu compliment i disposar dels 

corresponents certificats d’homologació de la CEE i d’haver passat la ITV. 

 
- Ubicar el parc de maquinària el més lluny possible de zones urbanes i 

habitatges. 
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5.6 VALORACIÓ ECONÒMICA DE LES MESURES CORRECTORES 
 

La valoració econòmica de l’aplicació de les mesures correctores per a l’obra del 

projecte que ens ocupa de construcció de la plataforma reservada per a l’autobús a la 

ciutat de Girona és la següent: 

 

Plantació arbòria....................................................................................1.760,00 € 

Plantació arbustiva................................................................................1.446,00 € 

Hidrosembra en dues fases...................................................................9.597,90 € 

Sembra manual......................................................................................3.468,60 € 

 

Pressupost d’Execució Material de les mesures correctores............16.272,50 € 

 

El Pressupost per d’Execució Material de les mesures correctores d’impacte ambiental 

puja a la quantitat de:  

  

SETZE MIL DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS(16.272,50€) 



  



  

APÈNDIX 1  

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA A LA CIUTAT DE GIRONA 
 



 
 



  

APÈNDIX 2  

ORDENANÇA MUNICIPAL DE GESTIÓ DE RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 
 
 



 
 



ORDENANÇA MUNICIPAL DE GESTIÓ DE RUNES I 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ  

 

CAPÍTOL I.     DISPOSICIONS GENERALS  

Article 1r.     Objecte 

La present Ordenança té per objecte regular la gestió controlada de terres, 
enderrocs, runes i residus de la construcció generats en les obres 
d’enderrocament, construcció i excavació, que es destinen al seu abandonament, 
establint una regulació addicional a la d’atorgament de les llicències municipals 
d’obres. 

Article 2n.     Àmbit d’aplicació 

Aquesta Ordenança és d’estricte compliment en tot el terme municipal de Girona. 

Article 3r.     Definicions 

3.1. A l’objecte d’aquesta Ordenança les terres i runes es classifiquen en: 

a. D’enderrocs: materials i substàncies que s’obtenen de l’operació 
d’enderrocament d’edificis, instal.lacions i obra de fàbrica en 
general. 

b. De la construcció: materials i substàncies de rebuig que s’originen 
en l’activitat de la construcció. 

c. D’excavació: terres, pedra o altres materials que s’originen en 
l’activitat d’excavació del sòl. 

3.2. A la vegada, es consideren quatre supòsits bàsics d’obra: 

a. Moviments de terres: és l’obra subjecta a llicència municipal que 
genera residus derivats de buidatges, excavacions, rebaixaments, 
terraplenaments i desmunts. 

b. Obra d’enderrocament: és l’obra subjecte a llicència municipal on 
únicament s’ha d’enderrocar , total o parcialment, un edifici o 
construcció preexistent. 

c. Obra de nova construcció, conservació i reforma i reparació i/o 
millora: és l’obra subjecta a llicència municipal que genera residus 
derivats de l’activitat de la construcció, fruit de l’excavació en el sòl o 
del rebuig. 

d. Obra menor: és l’obra corresponent a petites reformes d’immobles 
que no suposen el total enderrocament i/o les que no precisin de 
projecte tècnic i estiguin subjectes a una llicència d’obres menors. 

 

Article 4t.     Regulació General 

4.1. En l’atorgament de les noves llicències de moviments de terres, obres 



d’enderrocament parcial o total, de nova construcció, conservació i reforma i 
reparació i/o millora i obres menors que generin residus, es determinarà una 
garantia o fiança per a respondre que aquests materials residuals són gestionats 
en instal·lacions autoritzades per a la seva recepció. 

Article 5è.     Procediment 

5.1. El sol·licitant d’una llicència d’obres de les descrites en l’article anterior, ha 
d’incorporar en la documentació tècnica una valoració de la producció previsible de 
generació de residus (expressada en Tn i en m3) i les seves característiques, 
especificant la instal·lació o instal·lacions de valorització o de disposició del rebuig 
autoritzades i inscrites en el registre de gestors d’enderrocs per la Junta de 
Residus on es gestionaran. 

En el cas que les runes vulguin utilitzar-se i reciclar-se a la mateixa obra, s’haurà 
de justificar oportunament en la documentació presentada l’ús i el sistema de 
reciclatge que s’emprarà i, acabades les obres, acreditar que aquestes operacions 
s’han realitzat d’acord amb aquesta documentació. 

Els esmentats requisits s’han d’acreditar i verificar dins el propi tràmit de la 
llicència. 

5.2. La determinació de la instal·lació de gestió dels enderrocs, la runa i altres 
residus de la construcció ha d’atendre principalment a la proximitat al lloc de 
generació. 

5.3. Per garantir la correcta destinació dels residus, el sol·licitant, en el moment 
d’obtenir la llicència municipal, atorga la corresponent fiança d’acord amb el que 
s’indica a l’article següent. 

5.4. Estaran exempts de prestació de la fiança les empreses de la construcció que 
gestionin els residus en plantes autoritzades de la seva titularitat o de titularitat de 
les organitzacions empresarials del sector de la construcció de les quals sigui 
membre. També estaran exempts si la planta és de titularitat de l’ens local que 
s’atorga la llicència. 

5.5. En qualsevol cas el sol.licitant acreditarà haver signat amb el gestor dels 
residus un document d’acceptació que sigui suficient per garantir la correcta 
destinació del volum i tipus de residus. Després d’acabada l’obra, el gestor emetrà 
el corresponent certificat referent a les quantitats i residus lliurats i l’entregarà al 
sol.licitant. Aquest certificat, juntament amb els comprovants justificatius del 
pagament del preu corresponent, s’han de presentat a l’Ajuntament en el termini 
màxim de 30 dies a comptar des del seu lliurament pel gestor. 

L’incompliment d’aquesta obligació documental o la demora no justificada en la 
seva aportació a l’Ajuntament constitueix una infracció administrativa d’acord amb 
la tipificació establerta en la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 

 

5.6. Amb posterioritat a l’atorgament de la llicència municipal que impliqui producció 
de terres, runes i altres residus de la construcció, el sol.licitant ha de portar els 
residus a la instal.lació degudament autoritzada i inscrita en el Registre de gestors 
d’enderrocs de la Junta de Residus, abonar el preu corresponent i obtenir-ne el 



certificat i els justificants als què es fa referència en l’apartat anterior a fi de 
presentar-lo a l’Ajuntament. 

Article 6è.     Determinació dels costos i garantie s 

6.1. L’import de la fiança per a garantir la correcta gestió de les terres i runes queda 
fixada d’acord amb la disposició addicional primera del Decret 201/1994, de 26 de 
juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, en les quanties 
següents: 

a. Residus d’enderrocs i de la construcció, 6 €/Tn de residus previstos 
en el projecte, amb un mínim de 60 € 

b. Residus d’excavacions, 3 €/Tn, amb un mínim de 150 € i un màxim 
de 12.000 € 

En aquells casos en que es demostri la dificultat per a preveure la producció de 
residus, la fiança es calcularà en base als percentatges següents, a aplicar sobre el 
pressupost total de l’obra: 

• Obres d’enderrocament, 0,15%. 
• Obres de nova construcció, 0,15%. 
• Obres d’excavació,0,07%. 

En qualsevol cas, l’import resultant de l’aplicació d’aquest percentatges no podrà 
ser inferior al mínims o superior als màxims fixats en el Decret 201/1994. 

6.2. La fiança serà constituïda pel sol.licitant a favor de l’Ajuntament en el moment 
d’obtenir la llicència d’obres d’acord amb la valoració del volum previsible de 
generació de terres i runes incorporat a la documentació tècnica de la sol.licitud de 
llicència d’obres d’enderrocament, de nova construcció, i/o d’excavació i, en cas de 
que es demostri la dificultat per a preveure el volum de residus, la quantia de la 
fiança es calcularà sobre la base dels percentatge esmentat a l’apartat anterior. 

L’administració podrà requerir al sol.licitant, quan detecti algun defecte de la base 
de càlcul, la constitució de la resta de la fiança corresponent a la diferència 
resultant del pressupost. 

La fiança podrà fer-se efectiva pel sol.licitant en la forma prevista per la Llei 
13/1995, de 18 de maig de Contractes de les Administracions Públiques i el Reial 
Decret 390/1996, d’1 de març, de desenvolupament parcial de la Llei 13/1995, de 
18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques, pels mitjans següents: 

a. Dipòsit en diner efectiu o en valors públics a la Caixa General de 
Dipòsits o en les seves sucursals o, en el seu cas, a l’Ajuntament de 
Girona. 

b. Aval o fiança de caràcter solidari prestat per un banc o banquer 
enregistrat oficialment, per una caixa d’estalvis confederada, caixa 
postal d’estalvi o per cooperatives de crèdit qualificades. 

Article 7è.     Règim de gestió 

El lloc de lliurament de les terres i runes serà indicat en la llicència i podrà efectuar-



se de les següents maneres: 

a. Directament als contenidors col.locats d’acord a les ordenances 
municipals corresponents, que hauran estat contractats pel 
propietari, productor o posseïdor dels residus, i que posteriorment 
seran transportats al dipòsit controlat de runes autoritzat. 

b. Directament a les instal.lacions de gestió autoritzades (àrees d’aplec 
provisional, dipòsit controlat, planta de reciclatge), mitjançant el 
pagament de preu corresponent en els casos que així procedeixi. 

Article 8è.     Exclusions 

8.1. No es consideraran residus destinats a l’abandonament, les terres o materials 
procedents d’excavació que hagin d’ésser reutilitzats com a rebliment per a una 
altre obra o ús autoritzat. En aquest sentit, el titular de la llicència quedarà exempt 
del pagament del preu corresponent, i en conseqüència de la presentació dels 
comprovants justificatius. 

En qualsevol cas, s’haurà de comptar amb la corresponent autorització municipal i 
acreditar la correcta gestió davant de les oficines municipals. 

Article 9è.     Retorn de la fiança 

9.1. L’import de la fiança serà retornat a petició de l’interessat quan es presenti el 
certificat del gestor al que fa referència l’article 5.5 d’aquest reglament, acreditant-
se documentalment que la gestió s’ha efectuat adequadament. En qualsevol cas, el 
retorn de la fiança s’haurà de realitzar en el termini màxim de 3 mesos. 

9.2. Resten exeptuades de petició prèvia de devolució les fiances dipositades per a
l’execució d’obres menors, el retorn de les quals es realitzarà automàticament per 
l’Ajuntament a l’acabament de les corresponents obres, sense necessitat de la 
justificació documental referenciada a l’apartat anterior, llevat del cas d’existir 
informe desfavorable dels serveis municipals d’inspecció d’obres, com a 
conseqüència d’una incorrecta gestió de les runes. 

Article 10è.     Execució de la fiança 

El no compliment de les determinacions d’aquesta Ordenança en quan a la 
correcta gestió de les terres i runes, serà motiu de l’execució de la fiança per part 
de l’Ajuntament per actuar subsidiàriament, independentment de les sancions que 
puguin aplicar-se d’acord al règim sancionador previst a la Llei 6/1993 de 15 de 
juliol reguladora de residus. 

 CAPÍTOL II.     RÈGIM SANCIONADOR I DISCIPLINARI  

 Article 11è.  

Constituirà infracció tota actuació que vulneri les prescripcions contingudes en 
aquesta ordenança i restarà subjecta a la imposició de les sancions corresponents. 

Article 12è. 

Es consideraran infraccions de la present ordenança les previstes a la Llei 6/1993, 



de 15 de juliol, reguladora de residus, i seran sancionades d’acord amb el règim 
sancionador previst al mateix text legal. 

La quantia de la multa és com a mínim de 120 € per a infraccions lleus i fins a 
6.000 € per a infraccions molt greus 

Article 13è. 

Les infraccions es qualifiquen en: lleus, greus i molt greus. La seva qualificació es 
farà tenint en compte els criteris continguts a la Llei 6/1993, de 15 de juliol, 
reguladora de residus, arts. 80 i 81, a més dels següents: 

a. La major o menor transcendència de la infracció. 
b. El perjudici ocasionat als interessos generals. 
c. La reiteració per part de l’infractor. 
d. El benefici que hagi aportat a l’infractor. 
e. Qualsevol altra circumstància concorrent que incideixi en el grau de 

culpabilitat de l’infractor. 

Article 14è. 

Les sancions per infraccions previstes en aquesta ordenança no es poden imposar 
si no en virtut de la incoació del corresponent expedient sancionador que es 
tramitarà d’acord amb el que preveu el marc normatiu vigent (Llei 30/1992 de les 
administracions públiques, R.D. 1398/1993 que aprova el reglament sancionador i 
disposicions concordants). 

Article 15è. 

15.1. Seran responsables de la comissió d’infraccions els contractistes d’obres i/o 
els promotors, que, per acció o omissió, contravinguin allò que segons l’article 12è 
es considerarà infracció de la present ordenança, amb independència de què 
també puguin ser-ho aquelles altres persones, físiques o jurídiques, que hi hagin 
participat per qualsevol títol. 

15.2. La intervenció en el fet infractor en forma diferent a la d’autor incideix en la 
graduació de la infracció. 

Article 16è. 

Si l’actuació realitzada per l’infractor suposa risc potencial per la salut de les 
persones, pel medi ambient, o per qualsevol dels bens jurídics emparats per la 
legislació penal o implica una manifesta desobediència de les de l’autoritat local, 
l’Administració municipal cursarà la corresponent denúncia davant la jurisdicció 
ordinària i, si s’escau, en donarà compte al Ministeri Fiscal. 

Article 17è. 

En el cas de vulneració de les disposicions de la present ordenança i amb 
independència de la imposició de les multes procedents, l’Administració Municipal, 
amb la finalitat de restaurar els espais malmesos amb motiu de les infraccions 
comeses, podrà adoptar les mesures següents: 



a. Suspendre provisionalment els treballs d’abocament que 
contradiguin les disposicions d’aquest reglament o siguin 
indegudament realitzades. 

b. Requerir a l’infractor perquè en el termini atorgat, introdueixi les 
rectificacions necessàries per ajustar-les a les condicions del permís 
o a les prescripcions d’aquesta ordenança, i/o en el seu cas, 
procedir al restabliment dels espais degradats. 

c. Ordenar l’aplicació de les mesures tècniques adequades que 
garanteixin el compliment de les prescripcions d’aquesta ordenança, 
i en general, de la legislació vigent en la matèria. 

d. Ordenar la reposició dels danys i perjudicis ocasionats a les 
instal.lacions o qualsevol altre bé del domini públic que en resulti 
afectat. 

e. Paralitzar les obres referents a la llicència concedida. 
f. Suspendre l’atorgament de la llicència d’ús i/o activitat en tant no es 

restaurin els espais malmesos. 

Article 18è. Règim supletori 

En tot allò que no estigui previst en aquesta ordenança és d’aplicació, segons els 
casos, la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, el Decret 201/1994, 
de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i la Llei 
8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, així com la resta de 
disposicions sectorials en matèria de residus i de règim local que les despleguen i 
complementen. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA  

 Els titulars de les activitats i/o obres productores de terres o runes iniciades amb 
anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, pendents encara de la seva 
gestió, tot i no haver constituït les fiances corresponents, estan obligats a realitzar-
la de manera adequada i podran ser requerits per l’Ajuntament, en qualsevol 
moment i per tal que així ho acreditin. 

 

  

 

 

 

Girona, 3 de febrer de 1998 

PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI AMBIENT. 

LA TINENT D’ALCALDE DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL 
I MEDI AMBIENT, 

 



  

APÈNDIX 3  

VALORACIÓ ECONÒMICA DE LES MESURES CORRECTORES 
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Plataforma reservada per a l´autobús a la ciutat de Girona

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:06/02/11 1Data:

PRESSUPOST  706-PRO-CA-4950OBRA 01
MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTALCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i plantació de fagàcia de 60-80 cm d'alçària, en C 3 L, i clot de plantació 0.30x0.30x0.30 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal�lació de protector de base , instal�lació de tutor, protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

1 GR61U203

AMIDAMENT DIRECTE 160,000

u Subministrament i plantació de Cistus sp de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3), AF 300
cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal�lació de protector
de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

2 GR66U101

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

3 GR720001

AMIDAMENT DIRECTE 8.970,000

m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament de les llavors i totes les
operacions necessàries tipus pas  de corró, rastellat, mulch, així com el manteniment fins la recepció de l'obra

4 GR710001

AMIDAMENT DIRECTE 4.230,000

Euro
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Pàg.:Data: 06/02/2011QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €49,71m3G214U020 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

P- 1

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

 €6,27mG219U020 Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la
base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 2

(SIS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €5,94m2G219U030 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota
mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 3

(CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €4,52m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 4

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €0,76m2G219U300 Estriat amb escarificador de paviment de mescles bituminoses, inclosa la neteja de la superfície,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 5

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

 €2,47m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment
fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 6

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

 €5,44m3G221U116 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca,
amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 7

(CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €1,30m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 8

(UN EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €2,30m3G227U010 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

P- 9

(DOS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €7,20m3G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

P- 10

(SET EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €0,22m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 11

(ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

 €3,14kgG440U020 Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació
antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, col�locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

P- 12

(TRES EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

 €29,76mG90007 Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17
cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col�locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter M-5

P- 13

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

 €27,91m2G9U020 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny,
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients

P- 14

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
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Pàg.:Data: 06/02/2011QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €37,13m3G935U012 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en
planta, inclòs estesa, prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 15

(TRENTA-SET EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €17,00mG974U020 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la
vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col�locada

P- 16

(DISSET EUROS)

 €110,50mG9E1U002 Mitjana reduïda de 1 metre d'amplada formada per dues vorades de 20 cm d'amplada de pedra
granítica escairada i buixardada, inclou tots aquells treballs i materials necessaris per a deixar la
unitat acabada

P- 17

(CENT DEU EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €200,92mG9E1U003 Mitjana de 2 metres d'amplada, inclou tall de paviment i demolició de paviment existent, vorada de
20x25, de pedra granítica escairada i buixardada, aportació i incorporació de terra vegetal,
subministrament i plantació de vegetació de poca alçada en el centre, instal�lació de sistema de
reg per degoteig i part proporcional de comptador i escomesa, així com tots aquells treballs
necessaris per a deixar la unitat acabada

P- 18

(DOS-CENTS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

 €55,08mG9E2U001 Carril bici de fins a 2,5 metres d'amplada, inclou excavació del terreny, formació de base de
formigó, reg de curat, capa de rodadura a definir per la D.F., així com tots els materials i treballs
necessaris per a deixar la unitat totalment acabada

P- 19

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUIT CENTIMS)

 €378,74tG9H0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 20
(TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €576,95tG9H0020 Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3b, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminosesP- 21
(CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

 €14,46m2G9H3C01 Increment de preu per ús de mescla bituminosa de color diferenciat per a carril bus, a definir per la
D.F., s'inclou aportació i estesa de la mescla, colorant i betum, així com tots els materials i treballs
necessaris per a deixar la unitat acabada

P- 22

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €2,31m2G9HU260 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de rodadura BBTM, 11B BM3b
(M-10) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

P- 23

(DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €31,88tG9H1U020 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B60/70 S (S-20), amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa
i compactada

P- 24

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €31,83tG9H1U120 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B60/70 G (G-20), amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada

P- 25

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €0,61m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 26
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €0,35m2G9J1U020 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1P- 27
(ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

 €0,37m2G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nouP- 28
(ZERO EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

 €0,44m2G9J1U330 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nouP- 29
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
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 €0,55m2G9J1U335 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm vellP- 30
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

 €80.000,00uGBS001 Semaforització de rotonda existent, s'inclou obra civil i instal�lacions, subministrament i col�locació
de semàfors, canalitzacions, cablejat, centre regulador, escomesa elèctrica i tots els elements i
treballs necessaris per a deixar la unitat acabada i en funcionament

P- 31

(VUITANTA MIL EUROS)

 €20.000,00uGBS002 Formació de pas de vianants semaforitzat, s'inclou guals per a vianants, pintura sobre calçada,
obra civil i instal�lació de la xarxa, subministrament i col�locació de semàfors, canalitzacions,
cablejat, centre regulador, escomesa elèctrica i tots els elements i treballs necessaris per a deixar
la unitat acabada i en funcionament

P- 32

(VINT MIL EUROS)

 €84,88mGB12U010 Barana metàl�lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm de
60x30 mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser inferior de
60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent placa i
elements d'ancoratge, totalment col�locada

P- 33

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €0,49mGBA1U010 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 34

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

 €1,06mGBA1U040 Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 35

(UN EUROS AMB SIS CENTIMS)

 €11,13m2GBA31001 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

P- 36

(ONZE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €77,15uGBB5U410 Placa circular d'alumini 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

P- 37

(SETANTA-SET EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

 €220,00mGD7A01 Execució del drenatge longitudinal del tram urbà de l'obra, inclou elements de recollida superficial
(embornals), connexió a sistemea de col�lectors existents a la zona urbana, inutilització de
sistemes de recollida actuals que quedaran fora de servei, execució de nous col�lectors on sigui
necessari, s'inclouen totes les tasques necessàries per a la seva correcta execució

P- 38

(DOS-CENTS VINT EUROS)

 €650,00uGEA001 Punt de llum de carril del tipus Carandini JCH-400 o similar, inclou obra civil, canalitzacions,
cablejat i instal�lacions, bàlculs, lluminàries, part proporcional de centre de comandament,
regulador de fluxe i escomesa, així com tots els treballs i materials necessaris per a deixar la unitat
acabada 

P- 39

(SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €490,00uGEA002 Punt de llum del tipus Carandini JCH-250 o similar, inclou obra civil, canalitzacions, cablejat i
instal�lacions, bàlculs, lluminàries, part proporcional de centre de comandament, regulador de fluxe
i escomesa, així com tots els treballs i materials necessaris per a deixar la unitat acabada 

P- 40

(QUATRE-CENTS NORANTA EUROS)

 €310,00uGEA003 Trasllat de punt de llum existent a nova alineació de vorera per ampliació de calçada, inclou
treballs d'obra civil i instal�lacions, així com tots els treballs necessaris per a deixar la unitat
acabada

P- 41

(TRES-CENTS DEU EUROS)

 €40.000,00uGQZ001 Plataforma per a parada d'autobús de característiques segons plànols, inclou subministrament
dels materials, formació de plataforma, pavimentació, guals i col�locació d'elements de mobiliari
urbà, així com tots els elements i treballs necessaris per a deixar la unitat acabada

P- 42

(QUARANTA MIL EUROS)
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 €2,38mGRM001 Instal�lació de reg per degoteig, amb un espaiament de 0,3 o 0,5 metres, inclòs part proporcional
d'accessoris, materials i elements auxiliars

P- 43

(DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €11,00uGR61U203 Subministrament i plantació de fagàcia de 60-80 cm d'alçària, en C 3 L, i clot de plantació
0.30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal�lació de protector
de base , instal�lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

P- 44

(ONZE EUROS)

 €4,82uGR66U101 Subministrament i plantació de Cistus sp de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm, nº ram. 1r terç
inferior mín. 3), AF 300 cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal�lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

P- 45

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

 €0,82m2GR710001 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament de les
llavors i totes les operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com el
manteniment fins la recepció de l'obra

P- 46

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

 €1,07m2GR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la
zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra

P- 47

(UN EUROS AMB SET CENTIMS)

 €150.000,00paPPA0U001 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

P- 48

(CENT CINQUANTA MIL EUROS)

Barcelona, febrer de 2011

Daniel Enciso Fargas
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m3G214U020 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

P- 1  €49,71

Altres conceptes 49,71 €

mG219U020 Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o
manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 2  €6,27

Altres conceptes 6,27 €

m2G219U030 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un
gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 3  €5,94

Altres conceptes 5,94 €

m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 4  €4,52

Altres conceptes 4,52 €

m2G219U300 Estriat amb escarificador de paviment de mescles bituminoses, inclosa la
neteja de la superfície, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 5  €0,76

Altres conceptes 0,76 €

m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 6  €2,47

Altres conceptes 2,47 €

m3G221U116 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts
proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 7  €5,44

Altres conceptes 5,44 €

m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

P- 8  €1,30

B0111000 Aigua  €0,05050
Altres conceptes 1,25 €

m3G227U010 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o
sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric

P- 9  €2,30

B0111000 Aigua  €0,05050
B03DU101 Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 2 procedent de la pròpia

obra
 €0,81600

Altres conceptes 1,43 €

m3G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o
sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric

P- 10  €7,20

B0111000 Aigua  €0,05050
B03DU103 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra  €5,71200

Altres conceptes 1,44 €
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m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides
als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a
l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 11  €0,22

Altres conceptes 0,22 €

kgG440U020 Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb
una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues
capes d'acabat, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
col�locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

P- 12  €3,14

B44Z9001 Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats  €0,07750
B44ZU011 Acer S275JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i

una capa d'emprimació antioxidant
 €1,22850

B89ZB000 Esmalt sintètic  €0,19420
Altres conceptes 1,64 €

mG90007 Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H
i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col�locada
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter M-5

P- 13  €29,76

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €5,46000

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €2,04470
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,86000
B0DZA000 Desencofrant  €0,04540
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,14000
B9651U07 Peça de formigó per a vorada, de 19-22x30 cm, tipus T-5 sèrie 1a  €9,13500

Altres conceptes 12,07 €

m2G9U020 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients

P- 14  €27,91

B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1  €0,16112
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €6,82500

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €2,66700
B9E1U002 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm  €5,74350

Altres conceptes 12,51 €

m3G935U012 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N,
elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa, prefisuració i compactació,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

P- 15  €37,13

B0111000 Aigua  €0,15150
B039U010 Barreja de granulat per a sòl-ciment, mesurat després de la compactació  €16,99000
B051U024 Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a

granel
 €7,45440

Altres conceptes 12,53 €

mG974U020 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de
gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col�locada

P- 16  €17,00

B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1  €0,08056
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €5,46000

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €0,62230
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,43000
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B0DZA000 Desencofrant  €0,02270
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,07000
B974U020 Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm d'amplada i 8 cm de

gruix
 €5,41800

Altres conceptes 4,90 €

mG9E1U002 Mitjana reduïda de 1 metre d'amplada formada per dues vorades de 20 cm
d'amplada de pedra granítica escairada i buixardada, inclou tots aquells
treballs i materials necessaris per a deixar la unitat acabada

P- 17  €110,50

Sense descomposició 110,50 €

mG9E1U003 Mitjana de 2 metres d'amplada, inclou tall de paviment i demolició de
paviment existent, vorada de 20x25, de pedra granítica escairada i
buixardada, aportació i incorporació de terra vegetal, subministrament i
plantació de vegetació de poca alçada en el centre, instal�lació de sistema de
reg per degoteig i part proporcional de comptador i escomesa, així com tots
aquells treballs necessaris per a deixar la unitat acabada

P- 18  €200,92

Sense descomposició 200,92 €

mG9E2U001 Carril bici de fins a 2,5 metres d'amplada, inclou excavació del terreny,
formació de base de formigó, reg de curat, capa de rodadura a definir per la
D.F., així com tots els materials i treballs necessaris per a deixar la unitat
totalment acabada

P- 19  €55,08

Sense descomposició 55,08 €

tG9H0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 20  €378,74

B055U001 Betum asfàltic tipus B-60/70  €378,74000
Altres conceptes 0,00 €

tG9H0020 Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3b, modificat amb elastòmers, per a
mescles bituminoses

P- 21  €576,95

B055U010 Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb elastòmers  €576,95000
Altres conceptes 0,00 €

m2G9H3C01 Increment de preu per ús de mescla bituminosa de color diferenciat per a
carril bus, a definir per la D.F., s'inclou aportació i estesa de la mescla,
colorant i betum, així com tots els materials i treballs necessaris per a deixar
la unitat acabada

P- 22  €14,46

Sense descomposició 14,46 €

m2G9HU260 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de
rodadura BBTM, 11B BM3b (M-10) amb betum modificat i granulat granític,
per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

P- 23  €2,31

B9H3U004 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €1,79640

Altres conceptes 0,51 €

tG9H1U020 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B60/70 S
(S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a
capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

P- 24  €31,88

B9H1U020 Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €24,67000

Altres conceptes 7,21 €

tG9H1U120 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B60/70
G (G-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a
capa base i granulat calcari, estesa i compactada

P- 25  €31,83

B9H1U120 Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €24,62000
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Altres conceptes 7,21 €

m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 26  €0,61

B055U024 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI  €0,49200
Altres conceptes 0,12 €

m2G9J1U020 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1P- 27  €0,35

B055U020 Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1  €0,18600
Altres conceptes 0,16 €

m2G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nouP- 28  €0,37

B055U320 Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d  €0,21000
Altres conceptes 0,16 €

m2G9J1U330 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm
nou

P- 29  €0,44

B055U330 Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m  €0,28000
Altres conceptes 0,16 €

m2G9J1U335 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm
vell

P- 30  €0,55

B055U330 Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m  €0,39200
Altres conceptes 0,16 €

uGBS001 Semaforització de rotonda existent, s'inclou obra civil i instal�lacions,
subministrament i col�locació de semàfors, canalitzacions, cablejat, centre
regulador, escomesa elèctrica i tots els elements i treballs necessaris per a
deixar la unitat acabada i en funcionament

P- 31  €80.000,00

Sense descomposició 80.000,00 €

uGBS002 Formació de pas de vianants semaforitzat, s'inclou guals per a vianants,
pintura sobre calçada, obra civil i instal�lació de la xarxa, subministrament i
col�locació de semàfors, canalitzacions, cablejat, centre regulador, escomesa
elèctrica i tots els elements i treballs necessaris per a deixar la unitat acabada
i en funcionament

P- 32  €20.000,00

Sense descomposició 20.000,00 €

mGB12U010 Barana metàl�lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb
muntants cada 100 cm de 60x30 mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm,
passamà de 70x40 mm i travesser inferior de 60x30 mm, galvanitzada en
calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent placa i elements
d'ancoratge, totalment col�locada

P- 33  €84,88

B071U003 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4  €0,42290
BB12UC01 Barana metàl�lica d'acer S235JR, de protecció en estructures de 100 cm

d'alçària amb muntants cada 100 cm de 60x30 mm i brèndoles cada 16 cm
de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser inferior de 60x30 mm,
galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent
part proporcional de placa i elements d'ancoratge

 €50,40000

Altres conceptes 34,06 €

mGBA1U010 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

P- 34  €0,49

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €0,20430
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,04368

Altres conceptes 0,24 €
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mGBA1U040 Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

P- 35  €1,06

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €0,61290
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,13104

Altres conceptes 0,32 €

m2GBA31001 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

P- 36  €11,13

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €2,04300
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,43680

Altres conceptes 8,65 €

uGBB5U410 Placa circular d'alumini 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

P- 37  €77,15

BBM5U410 Placa circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI
nivell 2

 €57,15000

BBMZU601 Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de
senyals de trànsit

 €7,01400

Altres conceptes 12,99 €

mGD7A01 Execució del drenatge longitudinal del tram urbà de l'obra, inclou elements de
recollida superficial (embornals), connexió a sistemea de col�lectors existents
a la zona urbana, inutilització de sistemes de recollida actuals que quedaran
fora de servei, execució de nous col�lectors on sigui necessari, s'inclouen
totes les tasques necessàries per a la seva correcta execució

P- 38  €220,00

Sense descomposició 220,00 €

uGEA001 Punt de llum de carril del tipus Carandini JCH-400 o similar, inclou obra civil,
canalitzacions, cablejat i instal�lacions, bàlculs, lluminàries, part proporcional
de centre de comandament, regulador de fluxe i escomesa, així com tots els
treballs i materials necessaris per a deixar la unitat acabada 

P- 39  €650,00

Sense descomposició 650,00 €

uGEA002 Punt de llum del tipus Carandini JCH-250 o similar, inclou obra civil,
canalitzacions, cablejat i instal�lacions, bàlculs, lluminàries, part proporcional
de centre de comandament, regulador de fluxe i escomesa, així com tots els
treballs i materials necessaris per a deixar la unitat acabada 

P- 40  €490,00

Sense descomposició 490,00 €

uGEA003 Trasllat de punt de llum existent a nova alineació de vorera per ampliació de
calçada, inclou treballs d'obra civil i instal�lacions, així com tots els treballs
necessaris per a deixar la unitat acabada

P- 41  €310,00

Sense descomposició 310,00 €

uGQZ001 Plataforma per a parada d'autobús de característiques segons plànols, inclou
subministrament dels materials, formació de plataforma, pavimentació, guals i
col�locació d'elements de mobiliari urbà, així com tots els elements i treballs
necessaris per a deixar la unitat acabada

P- 42  €40.000,00

Sense descomposició 40.000,00 €

mGRM001 Instal�lació de reg per degoteig, amb un espaiament de 0,3 o 0,5 metres,
inclòs part proporcional d'accessoris, materials i elements auxiliars

P- 43  €2,38

Sense descomposició 2,38 €
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uGR61U203 Subministrament i plantació de fagàcia de 60-80 cm d'alçària, en C 3 L, i clot
de plantació 0.30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal�lació de protector de base , instal�lació de tutor, protector de
base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra

P- 44  €11,00

BR345001 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) >
60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec

 €0,08442

BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica  €0,02067
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar  €0,04300
BR460003 Subministrament de fagàcia de 60-80 cm d'alçaria en C-3 L  €3,59000
BR821002 Tutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, inclosa abraçadera per a

la subjecció, posat en obra
 €1,30000

BR824001 Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat
d'absorció d'aigua, col�locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.

 €0,87000

Altres conceptes 5,09 €

uGR66U101 Subministrament i plantació de Cistus sp de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím.
2.5 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3), AF 300 cc, en clot de plantació
0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal�lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

P- 45  €4,82

BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica  €0,01378
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar  €0,03010
BR823001 Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb xarxa de dissuasió i 2

canyes de bambú de 60 cm i Ø 1 cm per a la seva subjecció
 €0,12000

BR824001 Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat
d'absorció d'aigua, col�locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.

 €0,87000

Altres conceptes 3,79 €

m2GR710001 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el
subministrament de les llavors i totes les operacions necessàries tipus pas
de corró, rastellat, mulch, així com el manteniment fins la recepció de l'obra

P- 46  €0,82

B0111000 Aigua  €0,01818
BR4UJJ01 Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment composada per

espècies herbàcies adaptades agroclimàticament
 €0,15090

Altres conceptes 0,65 €

m2GR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs),
regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra

P- 47  €1,07

B0111000 Aigua  €0,01818
BR34J000 Bioactivador microbià  €0,13240
BR361100 Estabilitzant sintètic de base acrílica  €0,25696
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar  €0,01720
BR3PAN00 Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta  €0,13280
BR4UJJ00 Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades

agroclimàticament
 €0,10590

Altres conceptes 0,41 €

paPPA0U001 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització,
abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres,
segons indicació de la Direcció de l'Obra

P- 48  €150.000,00
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1 GR61U203 u Subministrament i plantació de fagàcia de 60-80 cm d'alçària, en
C 3 L, i clot de plantació 0.30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal�lació de protector de
base , instal�lació de tutor, protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 44)
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l'arrel mím. 2.5 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3), AF 300 cc, en
clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal�lació de protector de base i
forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra (P - 45)

300,0004,82 1.446,00

3 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així
com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (P - 47)

8.970,0001,07 9.597,90

4 GR710001 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %,
incloses el subministrament de les llavors i totes les operacions
necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com el
manteniment fins la recepció de l'obra (P - 46)

4.230,0000,82 3.468,60

CAPÍTOLTOTAL 01.07 16.272,50
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1.OBJECTE DE LA MEMÒRIA DE LA SEGURETAT I SALUT 

 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant la construcció d'aquesta obra, en 

acompliment del “Real Decreto de la Presidencia del Gobierno 1627/1997 del 24 

d’octubre BOE nº 256 del 25 d’octubre de 1997” i estableix durant el període de 

construcció de l’obra esmentada, les previsions respecte a prevenció de riscs 

d'accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs de reparació, 

conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives de seguretat 

i benestar dels treballadors. 

 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les 

seves obligacions en el camp de la prevenció de riscs professionals, facilitant el seu 

desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d'acord amb el Real 

Decreto 1627/1997, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut 

en les obres de construcció. 

 

L’empresa constructora que resulti adjudicatària de les obres objecte del present 

projecte elaborarà un pla de seguretat i salut concret, en funció del termini d’obra, 

medis humans, mecànics, medis d’execució, etc, que passarà a ser d’obligat 

compliment, sempre aprovat pel Director de l’Obra. 

 

2.CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

 

2.1.Dades generals de l’obra 
 

Identificació de l’obra 

 

Projecte de construcció de la plataforma reservada per a l’autobús a la ciutat de 

Girona. 

 

Emplaçament 

 

El projecte se situa a la ciutat de Girona, comarca del Gironès. 

 

Autor del projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut 

 

Daniel Enciso Fargas 
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2.2.Objecte de l’Estudi. Antecedents 
 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant la construcció d'aquesta obra, en 

acompliment del Real Decreto 1627/1997 i estableix durant el període de construcció 

de l’obra esmentada, les previsions respecte a prevenció de riscs d'accidents i malalties 

professionals, així com els derivats dels treballs de reparació, conservació, 

entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives de seguretat i benestar 

dels treballadors. 

 

El present projecte té per objecte la construcció d’una plataforma reservada per a 

l’autobús a la ciutat de Girona. Aquest projecte pretén respondre a les necessitats de 

mobilitat dels ciutadans tant a nivell urbà com de millora de la connectivitat amb el 

territori mitjançant el transport col·lectiu per carretera.  

 

L’obra es realitzarà possiblement en 4 fases (a confirmar per la D.F., promotor i/o 

project manager). 

 

2.3.Pressupost d’execució material, termini d'execució i personal previst 
 

Pressupost d’execució material 

 

El pressupost d’execució material de l’obra és de 7.932.966,49 €. 

 

Termini d'execució 

 

El termini d'execució previst d’execució de les obres s’estima en 13 mesos. 

 

Personal previst 

 

El nombre màxim de treballadors en el moment de major afluència s’estima en 55. 

(TP=55) : Nombre de treballadors en punta. 

 

Superfície d’actuació 

 

La superfície d’actuació destinada a la construcció de la plataforma reservada per a 

l’autobús és de 131.087 m2. 
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2.4.Interferències i serveis afectats 
 

S’han detectat serveis afectats d’aigua i electricitat que es detallen en l’annex 12 de 

Serveis Afectats. 

 

2.5.Fitxes establertes en l’Estudi de Seguretat 
 

S’adoptarà en el Pla de Seguretat i Salut la proposta de complementació de Fitxes de 

declaracions relatives a les normes de seguretat i les Fitxes de compliment de gestió de 

residus i/o d’efectes mediambientals que estipuli més adients el Project Manager i/o 

Coordinador de Seguretat. 

 

Igualment es valorarà la proposta que faci el Project Manager i/o Coordinador de 

Seguretat d’incloure fitxes referents a la complementació i recepció dels EPI’s a 

cadascun dels operaris i conseqüent relació de treballadors dels sots-contractistes. 

 

2.6.Gestió de residus 
 

Tots els residus sòlids produïts a l’obra tant en la demolició com en l’excavació de 

terres, es dipositaran manual o mecànicament a un contenidor; i després es 

transportaran amb camió a l’abocador autoritzat. 

 

2.7.Vigilància i control de l’obra 
 

S’estableix com a mesura de seguretat la incorporació d’un controlador de la 

plataforma reservada (senyaler per a control de trànsit de maquinària pesada que 

s’incorpori en aquesta via), decisió que pot millorar o variar el Coordinador de 

Seguretat i Salut segons cregui necessari en seguretat per el procés d’execució i/o 

dificultat de l’obra. 

 

A càrrec del contractista estarà subjecte del cost d’un vigilant d’obra i control 

d’accessos rodat/ peatonal de l’entrada i/o entrades provisionals d’accés a l’obra. 

 

2.8.Pressupost de Seguretat i Salut 
 

El Pressupost d’Execució Material de Seguretat i Salut ascendeix a la quantitat de 

141.413,26 €. 
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2.9.Unitats constructives que composen l'obra 
 

Les principals activitats de les obres són: 

 

- Enderrocs 

- Esbrossada i neteja del terreny (executats ja en la fase I). 

- Moviment de terres. 

- Excavacions en rasa i sosteniments de les mateixes. 

- Terrraplenats, reblerts i compactacions. 

- Murs de contenció. 

- Bases i aglomerats. 

- Voreres. 

- Enllumenat: enllumenat públic. 

- Pavimentació: amb la definició de rasants, seccions constructives i adequació 

d’accessos. 

- Instal·lacions de drenatge, d’evacuació i canalització: nova xarxa de 

clavegueram i execució de la nova xarxa de subministrament d’aigua. 

- Proteccions i Senyalització: horitzontal i vertical. 

- Transport i col·locació de canonades per a fluids. 

- Instal·lacions: previsió de la xarxa de Telecomunicacions, cablejat elèctric i 

telefonia, soterrament de cablejat de encreuaments de carrers i aprofitament 

de l’aigua no potable del pou per a l’abastament de la xarxa de reg i xarxa de 

contra incendis. 

- Instal·lacions elèctriques. 

- Instal·lacions d’equips mecànics. 

- Equipaments: mobiliari urbà. 

- Jardineria: arbrat i varis. 

 

Per la resolució d’aquests treballs i operacions s’emetran els procediments i 

instruccions corresponents. 

 

2.10.Accés a les obres 
 

Cada contractista controlarà els accessos a l’obra de manera que tant sols les persones 

autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a la 

mateixa. 

 

Aquest accés és del tipus de gestió integrada de seguretat i salut: control d’accés tant 

rodat com peatonal mitjançant un vigilant de l’accés a l’obra mitjançant unes targetes 

personals i intransferibles que es registren i comproven en la caseta de registre de 

l’accés provisional de l’obra. 
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2.11.Oficis a intervenir 
 

- Oficial 1a. 

- Oficial 1a. 

- Oficial 1a paleta. 

- Oficial 1a encofrador. 

- Oficial 1a ferrallista. 

- Oficial 1a soldador. 

- Oficial 1a picapedrer. 

- Oficial 1a col·locador. 

- Oficial 1a polidor. 

- Oficial 1a guixaire. 

- Oficial 1a fuster. 

- Oficial 1a pintor. 

- Oficial 1a vidrier. 

- Oficial 1a manya. 

- Oficial 1a calefactor. 

- Oficial 1a electricista. 

- Oficial 1a lampista. 

- Oficial 1a plomer. 

- Oficial 1a llauner. 

- Oficial 1a muntador. 

- Oficial 1a d'obra publica. 

- Oficial 1a jardiner. 

- Oficial 1a marbrista. 

- Ajudant de paleta. 

- Ajudant d'encofrador. 

- Ajudant de ferrallista. 

- Ajudant de soldador. 

- Ajudant de picapedrer. 

- Ajudant de col·locador. 

- Ajudant de polidor. 

- Ajudant de guixaire. 

- Ajudant de fuster. 

- Ajudant de pintor. 

- Ajudant de vidrier. 

- Ajudant de manya. 

- Ajudant de calefactor. 

- Ajudant d'electricista. 

- Ajudant de lampista. 
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- Ajudant de plomer. 

- Ajudant de llauner. 

- Ajudant de muntador. 

- Ajudant d'obra publica. 

- Ajudant de jardiner. 

- Manobre. 

- Manobre guixaire. 

- Manobre especialista. 

- Peó jardiner. 

 

2.12.Maquinària prevista 
 

1. Compressor amb un martell pneumàtic. 

2. Compressor amb dos martells pneumàtics. 

3. Compressor amb tres martells pneumàtics. 

4. Compressor amb quatre martells pneumàtics. 

5. Compressor amb sis martells pneumàtics. 

6. Mini-compressor de 600 l/min. 

7. Retroexcavadora amb martell trencador. 

8. Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l. 

9. Carro de perforació HC-350. 

10. Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida petita. 

11. Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana. 

12. Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida gran. 

13. Pala carregadora sobre pneumàtics, de 250 HP. 

14. Pala carregadora sobre pneumàtics, de 350 HP. 

15. Pala carregadora sobre erugues, de mida petita. 

16. Pala carregadora sobre erugues, de mida mitjana. 

17. Pala carregadora sobre erugues, de mida gran. 

18. Pala carregadora sobre erugues, amb escarificadora. 

19. Pala excavadora sobre pneumàtics, de mida gran. 

20. Pala excavadora sobre erugues, de mida mitjana. 

21. Pala excavadora sobre erugues, de mida gran. 

22. Pala excavadora sobre erugues, de 300 HP. 

23. Pala excavadora sobre erugues, de 400 HP. 

24. Excavadora sobre erugues, de mida gran, equipada amb cullera prensora de 700 l. 

25. Excavadora sobre erugues, de mida gran, equipada amb cullera prensora de 1100 l. 

26. Excavadora sobre erugues, de mida gran, equipada amb cullera prensora de 1900 l. 

27. Retroexcavadora, de mida petita. 

28. Retroexcavadora, de mida mitjana. 

29. Retroexcavadora, de mida gran. 
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30. Retroexcavadora, de mida gran equipada amb urpa prensora. 

31. Retroexcavadora sobre erugues, de mida mitjana. 

32. Retroexcavadora sobre erugues, de mida gran. 

33. Retroexcavadora sobre erugues, amb bivalva batilon. 

34. Retroexcavadora amb escarificadora. 

35. Retroexcavadora amb bivalva batilon, de mida mitjana. 

36. Minicarregadora sobre pneumàtics. 

37. Minicarregadora sobre pneumàtics, amb barrina de 15 a 61 cm de D. 

38. Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm 

d’amplària. 

39. Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm 

d’amplària. 

40. Mototragella, de mida mitjana. 

41. Toro sobre erugues, de 65 HP. 

42. Motoanivelladora, de mida petita. 

43. Motoanivelladora, de mida mitjana. 

44. Motoanivelladora, de mida gran. 

45. Corró vibratori autopropulsat de 900 Kg. 

46. Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 T. 

47. Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 T. 

48. Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 T. 

49. Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 T. 

50. Pico vibrant dúplex de 1300 Kg. 

51. Pico vibrant amb placa de 30x33 cm. 

52. Pico vibrant amb placa de 60 cm d’amplària. 

53. Tractor amb fresadora. 

54. Minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori anivellador. 

55. Minicarregadora sobre pneumàtics amb corró de 200 Kg. 

56. Camió de 5 T. 

57. Camió de 7 T. 

58. Camió de 12 T. 

59. Camió de 20 T. 

60. Camió de 24 T. 

61. Camió cisterna de 6 m3. 

62. Camió cisterna de 8 m3. 

63. Camió cisterna de 10 m. 

64. Camió cisterna de 20 m. 

65. Camió grua. 

66. Camió grua de 3 T. 

67. Camió grua de 5 T. 

68. Camió cistella de 10 m d’alçària com a màxim. 
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69. Camió cistella de 10 a 19 m d’alçària. 

70. Dumper, amb mecanisme hidràulic de descarrega d'1,5 T de carrega útil. 

71. Dumper extravial, de 32 T de carrega útil. 

72. Camió amb contenidor de 4 m3. 

73. Camió amb contenidor de 6 m3. 

74. Grua autopropulsada de 12 T. 

75. Grua autopropulsada de 20 T. 

76. Grua autopropulsada de 24 T. 

77. Grua autopropulsada de 40 T. 

78. Grua autopropulsada de 40 T 20 m de llargària. 

79. Grua autopropulsada de 30 T. 

80. Grua autopropulsada de 60 T. 

81. Camió amb gòndola per a transports especials. 

82. Camió tràiler per a transports especials de 12 T. 

83. Camió tràiler per a transports especials de 20 T. 

84. Camió tràiler per a transports especials de 24 T. 

85. Camió semiremolc per a transports especials, amb plataforma, de 25 T de carrega 

útil. 

86. Camió semiremolc per a transports especials, amb plataforma extensible, de 25 T 

de carrega útil. 

87. Camió semiremolc per a transports especials, amb dolly, de 35 T de carrega útil i 20 

m de llargària. 

88. Vagoneta. 

89. Cinta transportadora. 

90. Camió amb bomba de formigonar. 

91. Camió cisterna per a reg asfàltic. 

92. Formigonera de 100 l per a formigó cel·lular. 

93. Formigonera de 165 l. 

94. Formigonera de 250 l. 

95. Formigonera de 430 l. 

96. Estenedora per a paviments de formigó. 

97. Estenedora per a paviments de mescla bituminosa. 

98. Estenedora de granulat. 

99. Corró vibratori autopropulsat pneumàtic. 

100. Escombradora autopropulsada. 

101. Màquina per a gunitar. 

102. Màquina tallajunts. 

103. Camió formigonera de 6 m3. 

104. Planta de grava-ciment. 

105. Planta de formigó per a 25 m3/h. 

106. Planta de formigó per a 60 m3/h. 
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107. Planta asfàltica en calent per a 60 T/h. 

108. Planta asfàltica en fred per a 60 T/h. 

109. Planta dosificadora. 

110. Planta dosificadora per a 25 m3/h. 

111. Planta dosificadora per a 60 m3/h. 

112. Equip per a injecció de beurada. 

113. Equip per a ancoratge de perns amb compressor. 

114. Talp amb força de 100 Kn per tallador i cap de 5 m de D. 

115. Talp amb força de 100 Kn per tallador i cap de 7 m de D. 

116. Talp amb força de 200 Kn per tallador i cap de 8 m de D. 

117. Talp amb força de 300 Kn per tallador i cap de 10 m de D. 

118. Fregadora amb cap de tall axial amb pes inferior a 30 T i potència de tall de 110 

Kw. 

119. Fregadora amb cap de tall axial amb pes compres entre 30 i 40 T i potència de tall 

de 132 Kw. 

120. Fregadora amb cap de tall axial amb pes compres entre 60 i 80 T i potència de tall 

de 200 Kw. 

121. Fregadora amb cap de tall radial amb pes inferior a 30 T i potència de tall de 110 

Kw. 

122. Fregadora amb cap de tall radial amb pes compres entre 30 i 40 T i potència de 

tall de 132 Kw. 

123. Fregadora amb cap de tall radial amb pes compres entre 40 i 60 T i potència de 

tall 200 Kw. 

124. Fregadora amb cap de tall radial amb pes compres entre 60 i 80 T i potència de 

tall 250 Kw. 

125. Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual. 

126. Màquina per a clavar muntants metàl·lics. 

127. Martell trencador. 

128. Remolinador mecànic. 

129. Regle vibratori. 

130. Polidora. 

131. Abrillantadora. 

132. Vibrador d'agulla. 

133. Màquina trepadora. 

134. Màquina de fer regates. 

135. Soldadora automàtica d'extrusió autopropulsada. 

136. Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica. 

137. Equip i elements auxiliars per a soldadura autògena. 

138. Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic. 

139. Equip per a injeccions profundes, amb bomba de pressió alta (500 kg/cm2) i carro 

de perforació per a barrines de 60 mm de diàmetre. 



Plataforma reservada per a l’autobús a la ciutat de Girona 

 

16 
 

140. Equip per a injeccions profundes, amb bomba de pressió baixa i carro de 

perforació per a barrines fins a 200 mm de diàmetre. 

141. Desplaçament, muntatge i desmuntatge en obra d'equip d'injeccions profundes 

de beurada de ciment a pressió alta. 

142. Desplaçament, muntatge i desmuntatge en obra d'equip d’execució de 

micropilons. 

143. Desplaçament a obra, muntatge i desmuntatge d'equip de clavament de tubs amb 

martell pneumàtic percussor. 

144. Desplaçament a obra, muntatge i desmuntatge d'equip de clavament de tubs per 

barrinat. 

145. Esbrossadora de capçal de nilo automàtic. 

146. Esbrossadora de capçal de disc. 

147. Esbrossadora de capçal de serra. 

148. Tractor sobre pneumàtics de 20 a 34 CV de potència, amb equip subsolador amb 

2 braços i una amplària de treball d'1,5 m, com a màxim. 

149. Tractor sobre pneumàtics de 20 a 34 CV de potència, amb equip subsolador amb 

3 braços i una amplària de treball d'1,51 a 1,99 m. 

150. Tractor sobre pneumàtics de 35 a 54 CV de potència, amb equip subsolador amb 

3 braços i una amplària de treball d'1,51 a 1,99 m. 

151. Tractor sobre pneumàtics de 35 a 54 CV de potència, amb equip subsolador amb 

5 braços i una amplària de treball d'1,5 m, com a màxim. 

152. Tractor sobre pneumàtics de 35 a 54 CV de potència, amb equip subsolador amb 

5 braços i una amplària de treball d'1,51 a 1,99 m. 

153. Tractor sobre pneumàtics de 55 a 69 CV de potència, amb equip subsolador amb 

3 braços i una amplària de treball d'1,51 a 1,99 m. 

154. Tractor sobre pneumàtics de 55 a 69 CV de potència, amb equip subsolador amb 

5 braços i una amplària de treball d'1,51 a 1,99 m. 

155. Tractor sobre pneumàtics de 55 a 69 CV de potència, amb equip subsolador amb 

5 braços i una amplària de treball de 2,0 a 2,74 m. 

156. Tractor sobre pneumàtics de 55 a 69 CV de potència, amb equip subsolador amb 

5 braços i una amplària de treball de 2,75 a 4,00 m. 

157. Tractor sobre pneumàtics de 20 a 34 CV de potència, amb equip de llaurada i una 

amplària de treball de 0,60 a 1,19 m. 

158. Tractor sobre pneumàtics de 35 a 54 CV de potència, amb equip de llaurada i una 

amplària de treball de 0,60 a 1,19 m. 

159. Tractor sobre pneumàtics de 35 a 54 CV de potència, amb equip de llaurada i una 

amplària de treball d'1,20 a 1,79 m. 

160. Tractor sobre pneumàtics de 35 a 54 CV de potència, amb equip de llaurada i una 

amplària de treball d'1,80 a 2,39 m. 

161. Tractor sobre pneumàtics de 55 a 69 CV de potència, amb equip de llaurada i una 

amplària de treball d'1,80 a 2,39 m. 
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162. Tractor sobre pneumàtics de 70 a 94 CV de potència, amb equip de llaurada i una 

amplària de treball de 2,40 a 3,19 m. 

163. Tractor sobre erugues de 55 a 69 CV de potència, amb equip de llaurada i una 

amplària de treball d'1,80 a 2,39 m. 

164. Tractor sobre pneumàtics de 20 a 34 CV de potència, amb equip de fresatge i una 

amplària de treball de 0,60 a 1,19 m. 

165. Tractor sobre pneumàtics de 20 a 34 CV de potència, amb equip de fresatge i 

corró compactador i una amplària de treball de 0,60 a 1,19 m. 

166. Tractor sobre pneumàtics de 35 a 54 CV de potència, amb equip de fresatge i una 

amplària de treball d'1,20 a 1,99 m. 

167. Tractor sobre pneumàtics de 35 a 54 CV de potència, amb equip de fresatge i una 

amplària de treball de 2,00 a 2,99 m. 

168. Tractor sobre pneumàtics de 35 a 54 CV de potència, amb equip de fresatge i 

corró compactador i una amplària de treball d'1,20 a 1,99 m. 

169. Tractor sobre pneumàtics de 55 a 69 CV de potència, amb equip de fresatge i una 

amplària de treball d'1,20 a 1,99 m. 

170. Tractor sobre pneumàtics de 55 a 69 CV de potència, amb equip de fresatge i una 

amplària de treball de 2,00 a 2,99 m. 

171. Tractor sobre pneumàtics de 55 a 69 CV de potència, amb equip de fresatge i 

corró compactador i una amplària de treball d'1,20 a 1,99 m. 

172. Tractor sobre pneumàtics de 70 a 94 CV de potència, amb equip de fresatge i una 

amplària de treball de 2,00 a 2,99 m. 

173. Tractor sobre pneumàtics de 70 a 94 CV de potència, amb equip de fresatge i 

corró compactador i una amplària de treball de 2,00 a 2,99 m. 

174. Tractor sobre pneumàtics de 70 a 94 CV de potència, amb equip de fresatge i 

corró esterrossador i una amplària de treball de 2,00 a 2,99 m. 

175. Tractor sobre erugues de 55 a 69 CV de potència, amb equip de fresatge i una 

amplària de treball d'1,20 a 1,99 m. 

176. Tractor sobre erugues de 55 a 69 CV de potència, amb equip de fresatge i una 

amplària de treball de 2,00 a 2,99 m. 

177. Tractor sobre pneumàtics de 20 a 34 CV de potència, amb equip d'anivellar i una 

amplària de treball de 200 cm. 

178. Tractor sobre pneumàtics de 20 a 34 CV de potència, amb equip de rasclar i una 

amplària de treball de 200 cm. 

179. Tractor sobre pneumàtics de 35 a 54 CV de potència, amb equip d'anivellar i una 

amplària de treball de 200 cm. 

180. Tractor sobre pneumàtics de 35 a 54 CV de potència, amb equip d'anivellar i una 

amplària de treball de 250 cm. 

181. Tractor sobre pneumàtics de 35 a 54 CV de potència, amb equip de rasclar i una 

amplària de treball de 300 cm. 



Plataforma reservada per a l’autobús a la ciutat de Girona 

 

18 
 

182. Tractor sobre pneumàtics de 35 a 54 CV de potència, amb equip de rasclar i una 

amplària de treball de 400 cm. 

183. Tractor sobre pneumàtics de 55 a 69 CV de potència, amb equip d'anivellar i una 

amplària de treball de 300 cm. 

184. Tractor sobre pneumàtics de 55 a 69 CV de potència, amb equip d'anivellar i una 

amplària de treball de 400 cm. 

185. Motocultor, amb equip de rasclar i una amplària de treball de 250 cm. 

186. Tractor sobre pneumàtics amb distribuïdor d'esmena liquida de 2000 a 420 l de 

capacitat. 

187. Tractor sobre pneumàtics amb distribuïdor d'esmena liquida de 4201 a 620 l de 

capacitat. 

188. Tractor sobre pneumàtics amb distribuïdor d'esmena liquida de 6201 a 9000 l de 

capacitat. 

189. Tractor sobre pneumàtics amb distribuïdor d'esmena liquida de 9001 a 14000 l de 

capacitat. 

190. Hidrosembradora muntada sobre camió. 

191. Tisores pneumàtiques. 

192. Motoserra. 

193. Tallabarder. 

194. Tallagespa helicoidal autopropulsada, de 40 a 65 cm amplària de treball. 

195. Tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm amplària de treball. 

196. Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm amplària de treball. 

197. Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm amplària de treball. 

198. Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm amplària de treball. 

199. Tallavores autopropulsat. 

200. Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm. 

201. Aparell de pressió localitzador a profunditat per a tractaments fitosanitaris i 

herbicides. 

202. Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides. 

203. Aparell manual a motor per a tractaments fitosanitaris i herbicides. 

204. Equip motobomba a pressió graduable per a tractaments fitosanitaris i herbicides. 

205. Grup electrogen de 20-30 Kva. 

206. Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió. 

207. Equip per a reducció de nivell freatic en 2 m i 75 m de llargària amb una llança de 

succió per metre de 3 m de fondària amb bomba de 22 Kw i 320 m3/h de cabal màxim. 

208. Equip de raig de sorra. 

209. Màquina de raig d'aigua a pressió. 

 

2.13.Mitjans humans 
 

Les activitats amb personal sots-contractat són: 
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- Sots-contracte de Moviment de Terres. 

- Sots-contracte de qualsevol treball de Fonamentació i sub-base en Estructura. 

- Sots-contracte de qualsevol treball de formació de base i sub-base de l’afermat. 

- Sots-contracte de qualsevol treball en Estructura del vestíbul de l’estació. 

- Sots-contracte pels Treballs de paleta. 

- Sots-contracte de Paviments. 

- Sots-contracte d’Instal·lacions en general i de tot tipus. 

 

Les persones que intervindran de forma més continuada són: 

 

- 1 Cap d’Obra. 

- 1 Ajudant d’Obra. 

- 1 Encarregat. 

- 37 Operaris. 

 

Totes aquestes persones posseiran i rebran informació detallada de les operacions a 

realitzar, utilització convenient de les màquines i mitjans auxiliars, riscs que impliquen 

l’utilització necessària dels mitjans de protecció col·lectiva, així com el comportament 

personal per combatre aquests riscos davant situacions d’emergència, és per això que 

se li explicarà i informarà de tot el que anteriorment s’ha esmentat abans de l’inici dels 

treballs, entregant les normes i sistemes operatius interns que els afecten segons el 

material o activitat pròpia que realitzin. 

 

2.14.Verificacions i treballs previs 
 

En el preceptiu que en el moment de començar les obres i abans de començar 

qualsevol actuació, es facin les oportunes gestions amb les companyies 

subministradores per tal de confirmar possibles serveis a l’interior del solar. En el cas 

que en el transcurs de les obres s’afectés alguna xarxa de distribució de serveis, 

s’avisarà amb la màxima urgència a la Companyia afectada i a la Direcció Facultativa, i 

es prendran les mesures de protecció i precaució que el comitè o vigilant de seguretat 

consideri necessàries mentre arriba el servei de reparació d’urgències. Per a poder 

realitzar els treballs de construcció es realitzaran comptadors provisionals d’obra a les 

empreses subministradores d’aigua i d’electricitat. 
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3.ORGANITZACIÓ I PLANIFICACIÓ DE LA SEGURETAT EN L’OBRA 

 

3.1.Càlcul del nombre de treballadors previst en l’obra 
 

Veure el quadre següent per del càlcul aproximat del nombre de treballadors previst 

en l’obra: 

 

Pressupost d’Execució Material (PEM): 7.932.966,49€ 

Import percentual del cost de la ma d’obra: 10 % sobre el PEM = 793.296,65€ 

Nombre mitjà d’hores treballades per els operaris en 1 any : 2.000 hores 

Cost global d’hores: 793.296,65 / 2.000 = 396,65 € / hora 

Preu Mitjà de l’Hora/Treballador : 7,15 € 

Nombre mitjà de Treballadors/any:  396,65 / 7,15 = 55,4 treballadors 

Arrodoniment del Nombre d’Operaris: 55 treballadors 

 

3.2.Instal·lacions Provisionals d’Obra 
 

Senyalització i vallat d’obra d’instal·lacions d’obra 

 

A l’inici dels treballs es procedirà a delimitar i protegir les zones d’instal·lacions i 

tancats auxiliars de l’obra. Per la protecció de les persones alienes a l’obra es col·locarà 

una tanca metàl·lica de seguretat de 2’00 m d’alçada, de simple torsió amb postes 

formigonats amb daus de formigó a terra, on es col·locarà en tot el perímetre ocupat 

per les anteriors instal·lacions senyalades, deixant-se un pas o porta per persones o 

vehicles de l’amplada necessària. 

 

Per la col·locació d’aquesta tanca es sol·licitarà llicència a l’Ajuntament de Girona. 

 

El cost de la tanca d’obra no es considera inclòs dins el pressupost d’aquest Estudi de 

Seguretat. 

 

A les portes d’accés als solars es posaran els següents cartells normalitzats: 

 

- “Prohibit l’accés a les persones alienes a l’obra”. 

- “Obligatori l’ús de casc protector”. 

- “Obligatori l’ús de protecció de vies respiratòries”. 

- “Obligatori l’ús de calçat protector”. 

- “Obligatori l’ús de protectors auditius”. 

- “Obligatori l’ús d’ulleres protectores”. 

- “Obligatori l’ús de guants protectors”. 
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Tanmateix es senyalitzaran els punts on hi hagi perills o riscs amb electricitat, caiguda 

d’objectes, etc. 

 

Instal·lacions provisionals 

 

Les instal·lacions i serveis d’higiene i benestar comprendran, inicialment: 

 

- 2 locals de serveis higiènics de 3’70 x 2’30 x 2’30 m. S’instal·laran 3 dutxes, 2 

inodors, 3 rentamans o lavabos, 1 eixugamans d’aire calent, sabó, mirall i un 

escalfador elèctric de 50 l per cada local sanitari. 

- 2 Casetes modulars de 8’20 x 2’50 x 2’30 m per vestuari, amb 25 taquilles en 

total per a cada caseta. Per a vestidors, s’habilitaran al costat de les dels 

sanitaris. En el seu interior es col·locaran dos bancs correguts de fusta i 

taquilles individuals amb clau per al personal que ho demani. 

- 1 Caseta modular de 6’00 x 2’35 m per a oficina tècnica. Amb previsió d’una 

taula de fusta, cadires i suport de plànols amb suro a les parets per als plànols 

d’obra. Aquesta caseta estar subjecte a canvis en l’obra en funció de la 

possibilitat de compartir la caseta amb l’execució de les obres del TAV, decisió a 

prendre per part de la Direcció Facultativa, project manager i/o coordinador de 

seguretat i salut. Contemplada només en plànols la ubicació per la seva 

implantació en obra per l’empresa constructora (no inclosa en pressupost). 

- 1 Caseta modular de 6’00 x 2’35 m per a magatzem de petit material. 

Contemplada només en plànols la ubicació per la seva implantació en obra per 

l’empresa constructora (no inclosa en pressupost). 

- 1 Caseta modular de 6’00 x 2’30 x 2’60 m per a menjador. S’instal·laran 1 

aixeta, 1 pica, 1 escalfa-plats i/o microones i 1 cubell per les escombraries. 

- 1 Recinte o Caseta modular per control d’accés peatonal i rodat en l’obra de la 

urbanització per control d’accés de persones i maquinària a l’obra. A detallar 

per part de la Direcció Facultativa, project manager i/o coordinador de 

seguretat i salut. Contemplada només en plànols la ubicació per la seva 

implantació en obra per l’empresa constructora (no inclosa en pressupost). 

 

Aquestes instal·lacions es connectaran a la claveguera municipal de tal forma que no 

puguin sentir olors. 

 

Si es canviés el termini d’execució o fos necessari un major nombre de treballadors, 

s’haurien d’augmentar tanmateix els serveis sanitaris i de vestidors. 

 

Totes aquestes instal·lacions posseiran el mobiliari i accessoris necessaris per la seva 

utilització, segons estableix la Reglamentació vigent. 
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A mida que es desenvolupen les activitats de l’obra, s’adequaran els locals que siguin 

necessaris per cobrir les necessitats de tot el personal de l’obra. 

 

Els locals o casetes disposaran d’il·luminació i estarà prevista la seva neteja periòdica. 

 

Instal·lacions elèctriques 

 

La instal·lació elèctrica de l’obra s’obtindrà el provisional d’obra de la Companyia 

Elèctrica que correspongui, amb comandaments i elements de protecció 

reglamentaris, sobre del comptador provisional d’obra es col·locarà un quadre de 

protecció i comandament, quadres distribuïdors amb diferencials de 300 mA per a 

maquinària mòbil i de 30 mA per a enllumenat i eina elèctrica manual. 

 

Les connexions d’entrada i sortida s’efectuaran amb les clavilles tipus CETAC, o de 

similars característiques. 

 

Elements mínims comptador provisional: 

 

- Interruptor diferencial de 30 mA. 

- Interruptors automàtics magnetotèrmics. 

- Caixes de borns. 

- Bases d’endolls estanques amb presa de terra. 

- Barra de connexió amb línia general de presa de terra. 

 

Des d’aquest quadre i mitjançant xarxes adequades es subministrarà als diferents 

elements de l’obra o subquadres de treball. 

 

Tant els quadres elèctrics com la maquinària, màquines i eines elèctriques, així com les 

casetes i barraques, tindran connectades les seves masses metàl·liques a una xarxa o 

instal·lació de presa de terra. 

 

Estaran expressament prohibides les connexions elèctriques sense els mecanismes 

adients. 

 

Els conductors utilitzats en la instal·lació estaran aïllats per una tensió mínima de 

1.000 V. 

 

Els aparells portàtils i làmpades d’enllumenat accessibles seran estancs a l’aigua, 

convenientment aïllats i protegits amb una carcassa de possibles cops. 

 

Normes de seguretat vigents en: 
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- Enllumenat i senyalització. 

- A la tanca de protecció es col·locaran llums de senyalització, intermitents de 

color carbassa, quan s’envaeixi la calçada. S’il·luminaran aquelles zones de 

treball que no arribi a un nivell de 100 lux. 

 

Tota la instal·lació elèctrica estarà efectuada segons el Reglament Electrotècnic per 

Baixa Tensió i les seves Instruccions Complementàries del M.I.E., i adequat a la 

potència màxima necessària, segons el número de màquines, equips, eines i 

instal·lacions elèctriques de l’obra. 

 

Es faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o 

una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 

d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els 

Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 

subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 

 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a 

tots els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de 

seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu 

recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i 

trànsit normal d’una obra. 

 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de 

coure nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons 

càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. 

 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

 

Connexió de servei 

 

- Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 

- La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 

- Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 

- Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones 

sense pas de vehicles. 

 

Quadre General 
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- Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 

sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 

aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

- Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin 

parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals 

automàtics, etc.). 

- Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 

independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar 

(tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 

- Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà 

una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de 

terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 

- Estarà protegida de la intempèrie. 

- És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

- Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 

485/97). 

 

Conductors 

 

- Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer 

per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 

- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 

allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 

- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant “jocs“ d’endolls, mai 

amb regletes de connexió, retorciments i embetats. 

 

Quadres secundaris 

 

- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran 

de ser de doble aïllament. 

- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 

- Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 

 

· 1 Magnetotèrmic general de 4P : 30 A. 

· 1 Diferencial de 30 A : 30 mA. 

· 1 Magnetotèrmic 3P : 20 mA. 

· 4 Magnetotèrmics 2P : 16 A. 

· 1 Connexió de corrent 3P + T : 25 A. 

· 1 Connexió de corrent 2P + T : 16 A. 

· 2 Connexió de corrent 2P : 16 A. 
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· 1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.). 

· 1 Connexió de corrent 2P : 16 A. 

· Connexions de corrent 

 

- Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la 

connexió d’equips de doble aïllament. 

- S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 

- Es faran servir els següents colors: 

 

· Connexió de 24 v : Violeta. 

· Connexió de 220 v : Blau. 

· Connexió de 380 v : Vermell 

 

- No s’empraran connexions tipus “lladre“. 

 

Maquinària elèctrica 

 

- Disposarà de connexió a terra. 

- Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 

- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 

aparells d’elevació fixos. 

- L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 

normalitzada. 

 

Enllumenat provisional 

 

- El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 

- Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

- Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral 

més pròxim a la virolla. 

- Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-

ne la inaccessibilitat a les persones. 

 

Enllumenat portàtil 

 

- La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament 

disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de 

contactes indirectes. 

- Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 

anticops i suport de sustentació. 

 



Plataforma reservada per a l’autobús a la ciutat de Girona 

 

26 
 

Subministrament d’aigua 

 

Per la realització dels treballs es col·locarà un comptador provisional d’obra des del 

qual es subministrarà aigua a l’obra i als serveis sanitaris. 

 

Instal·lació provisional d’aigua 

 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 

companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 

general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la 

resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 

 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 

ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les 

Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò 

garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

 

Instal·lació de sanejament 

 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 

instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. Si es 

produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 

realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb 

bactericides. 

 

Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 

 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes 

a zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet 

per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la 

localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte 

als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i 

els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 

 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les 

següents: 

 

- La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 

M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals 

amb risc d’incendis o explosions. 
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- Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 

quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La 

resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos 

possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els 

recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica “MIE-APQ-001 

Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre 

Emmagatzematge de Productes Químics. 

- S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran 

de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

- Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de 

l’equip de soldadura oxiacetilènica. 

- L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 

instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 

apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del 

servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 

- Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització 

indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins 

d’evacuació, etc. 

- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i 

tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions 

elèctriques. 

- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir 

les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se 

l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles 

que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets 

diàriament els voltants de les màquines. 

- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 

ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s 

també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que 

caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part 

de la conducta a seguir en aquests treballs. 

- Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se 

els motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han 

d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de 

l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats 

s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà 

de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat 

contra fum, calor i flames. 
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- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 

transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en 

aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la 

càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del 

material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es 

maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de 

grans quantitats d’aplecs, emmagatzemament o concentració d’embalatges o 

devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec 

que proporcionin aigua abundant. 

 

Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

 

- Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a 

paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi 

com a màxim a 1,70 m del sòl. 

- En àrees amb possibilitats de focs “A“, la distància a recórrer horitzontalment, 

des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat 

més pròxim, no excedirà de 25 m. 

- En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, 

des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat 

més pròxim, no excedirà de 15 m. 

- Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que 

existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims 

a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan 

existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà 

convenientment la seva ubicació. 

 

Serveis de salubritat i confort del personal 

 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades 

als articles 15 i SS del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS 

MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 

persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de 

l’obra. 

 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 

defineixen i detallen tot seguit: 
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· Serveis higiènics 

 

· Lavabos: Com a mínim un per a cada 10 persones. 

 

· Cabines d’evacuació: S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de 

placa turca, com a mínim, per a cada 25 persones 

 

· Local de dutxes: Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de 

dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra 

antilliscant. 

 

· Vestuaris: Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

 

· Menjador: Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se 

entre 1,5 i 2 m2 per treballador que mengi a l’obra. Equipat amb banc allargat o 

cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats per a 

cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 

comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 

escombraries. 

 

· Local de descans: En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 

treballadors durant més de 3 mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte 

destinat exclusivament al descans del personal, situat el més pròxim possible al 

menjador i serveis. A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 

 

· Local d’assistència a accidentats: En aquells centres de treball que s’ocupen 

simultàniament més de 50 treballadors durant més de tres mesos, s’establirà un 

recinte destinat exclusivament a les cures de farmaciola del personal d’obra. En obres 

el nivell d’ocupació simultani del qual oscil·li entre 10 i 50 treballadors, el local 

d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a 

l’oficina d’obra. Per a contractacions inferiors a 10 treballadors, podrà ser suficient 

disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l’Encarregat. 

 

El terra i parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 

preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos 

necessari de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la 

vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies 

i bombers. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat 

com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries 

de diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, 
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tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a 

picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, 

termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 

 

Si l’obra contracte entre 50 i 200 treballadors, es construirà una farmaciola fixa que 

disposarà de dues peces (sala d’espera i sala de reconeixements), separades per un 

envà, o bé per un mampara. La sala de reconeixement i cures disposarà d’una taula 

clínica amb fitxer de reconeixement i telèfon, una vitrina clínica, una escala d’optotipus 

per a graduació de la vista, un aparell de respiració artificial i un parell de lliteres 

plegables. El seu instrumental serà decidit pel facultatiu mèdic-sanitari responsable.  

 

L’obra que sobrepassi els 200 treballadors disposarà d’instal·lacions sanitàries 

completes i equipades amb criteris de medicina assistencial i preventiva, disposant a 

més a més d’un servei higiènic (lavabo i wàter), i si existeix torn de nit i ATS de guàrdia, 

es disposarà a més a més d’una habitació accessòria amb un llit per a cada 100 

treballadors (habitació de recuperació). 

 

3.3.Organització general de l’obra 
 

Abans de l’inici dels treballs s’hauran d’estudiar els següents punts: 

 

PLA D’ACCÉS, ZONIFICACIÓ I CIRCULACIÓ DE L’OBRA 

 

L’entorn de l’obra: 

 

- Es senyalitzarà i protegirà convenientment l’estesa elèctrica aèria i altres línies 

de subministrament. 

 

La zonificació del Terreny: 

 

En l’obra estaran perfectament identificats, acotats i senyalitzats: 

 

- La zona d’oficines d’obra. 

- Les instal·lacions sanitàries, de vestuaris i d’estar. 

- Els magatzems, tallers i instal·lacions. 

- Els acopis de materials, equips i mitjans necessaris per efectuar l’obra. 

- Els acopis de material de construcció utilitzats en la realització de la mateixa. 

 

Accessos: 
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- L’obra tindrà dos accessos diferenciats: un peatonal i un altre per vehicles i 

màquines, col·locades a l’efecte en la tanca metàl·lica. 

- Durant la jornada de treball estaran controlats per una persona de confiança de 

l’obra. Al finalitzar la jornada dites portes seran tancades amb els elements de 

seguretat necessaris. 

- Estarà prohibit el pas a l’interior de l’obra a tota persona aliena a la mateixa i, 

en tot cas, s’identificaran abans de poder accedir a la zona dels treballs i a les 

oficines o dependències de l’obra. Es senyalitzarà aquest fet amb el rètol 

corresponent. 

 

Desplaçaments horitzontals i verticals: 

 

- Els desplaçaments horitzontals es faran per les zones lliures de pas i deixades 

per aquest fi. Sobre les rases i excavacions es col·locaran passarel·les que seran 

de 60 cm d’ample com a mínim i, si salven altures superiors a 2 m, tindran les 

baranes reglamentàries de protecció. Es mantindran les superfícies netes de 

materials i desfets. Els accessos principals a l’obra es protegiran, contra la 

caiguda de materials i objectes, amb plataformes o cobertes resistents. No es 

traspassaran les zones acotades per treballs verticals o perillosos. 

 

Acotats i interferències: 

 

- Les zones de treball seran acotades, per evitar caigudes a excavacions, rases o 

pous, caiguda de materials i cops o atrapaments amb màquines; així mateix 

seran acotades les zones de càrrega i descàrrega, planificant-se, entre tots els 

participants de l’obra, l’ordre i organització dels treballs, per evitar els perills 

que comporten la interferència dels mateixos, detallant-se els medis i 

procediments per realitzar-los. 

- Es preveu per el muntatge de la coberta 3 grues torres amb una càrrega en 

punta de 100 Tn. 

 

3.4.Pla d’ordre, manutenció i neteja 
 

Contempla: 

 

- Les formes d’aprovisionament, acopi, transport i l’ordre i organització dels 

mateixos. 

- Els mitjans auxiliars utilitzats (lligats, palonniers, “bateas”, plataformes de 

descàrrega, etc.) 

- Els sistemes de neteja i evacuació de desfets. 
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Forma d’Aprovisionament: 

 

Lligat a l’accés de l’obra, estarà convenientment situat en zones que no produeixi 

interferències amb altres activitats de l’obra i convenientment senyalat i acotat, com 

s’ha dit anteriorment. 

 

Els acopis tindran les garanties d’estabilitat i protecció convenients, per evitar 

caigudes, cops i talls. 

 

Formes o Mitjans de Transport: 

 

Els materials o elements lliures, utilitzats tant per construir com incorporats a la 

construcció, aniran convenientment empaquetats en bosses, palets, sacs, caixes o 

contenidors que evitin el esllavissament dels mateixos. 

 

En els casos en que els subministres vinguin lliures, l’obra utilitzarà els contenidors, 

bateas, lligats, palonniers, etc, adequats i necessaris per complir amb l’especificat en el 

punt anterior. 

 

En les diferents plantes existiran les plataformes per la descàrrega de materials, 

degudament instal·lats i protegits i d’acord amb el pes i l’esforç que tinguin que 

suportar. 

 

Pels transports horitzontals s’utilitzaran els mitjans auxiliars necessaris i convenients: 

carretons, transpalets, etc. 

 

En tots els casos, les càrregues a transportar seran les adequades per la resistència 

mecànica i estàtica dels equips i mitjans auxiliars utilitzats pel transport, recepció i 

suport de les mateixes. Igualment, en tots els casos els materials recepcionats aniran 

convenientment identificats mitjançant etiquetes d’identificació o d’idoneïtat en cada 

paquet rebut en l’obra, on s’hauran de comprovar la correcte recepció amb l’albarà de 

lliurament. 

 

Sistemes de Neteja i Evacuació: 

 

Els desfets i materials sobrants de l’obra s’evacuaran de les zones en que es produeixi, 

es per això que es farà la previsió dels mitjans auxiliars necessaris a aquest fi: bateas, 

contenidors, sacs, baixants de runes, canaletes, etc. Es seguirà la sistemàtica legal 

(Decret 201/1994 de la Generalitat de Catalunya) per l’eliminació de residus produïts 

per l’activitat de la construcció. 
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S’evitarà la formació de pols regant, si és necessari, durant les feines de recollida i 

evacuació. 

 

Totes les zones de circulació i treball es mantindran en les necessàries condicions 

d’ordre i neteja. 

 

3.5.Àrees auxiliars 
 

3.5.1. Centrals i plantes 
 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit 

de vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i 

senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib 

de limitació en altura, mínima de 4 m. 

 

L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la 

seva explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència 

de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats 

a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de 

barana reglamentària d’1 m d’altura. 

 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 

susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 

senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el 

cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i 

topall per a rodadura de vehicles. 

 

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 

arriostrada en previsió de bolcades. 

 

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de 

recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La 

tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant 

escala “de gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 

2 m de l’arrancada. 

 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensió. 

 

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les 

instruccions del fabricant o importador. 
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3.5.2. Tallers 
 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra (veure plànol de 

localització dels tallers segons els diversos P.O.P. de l’obra: moviment de terres, 

fonamentació, estructura, tancaments i acabats). 

 

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions 

mínimes (descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o 

materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per 

treballador. 

 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 

senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) 

d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent 

de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre 

màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint 

del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor 

radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i 

disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals 

suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre 

el nivell del paviment. 

 

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, 

serà de 200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant 

una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema 

normal d’il·luminació. 

 

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 

personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i 

prohibida la presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així 

com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o 

passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell 

inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 

susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 

senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 

 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensió. 
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Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de 

conformitat a les instruccions del fabricant o importador. 

 

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 

localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els 

tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, 

de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora 

(no inferior a 10 cops). 

 

3.5.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 

“mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments 

de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 

 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la 

manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la 

planificació dels treballs. 

 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 

adequadament (veure plànol de localització dels acopis segons els diversos P.O.P. de 

l’obra: moviment de terres, fonamentació, estructura, tancaments i acabats). De forma 

general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 

adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 

singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb 

mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 

responsabilitats durant les maniobres. 

 

3.6.Pla de revisions i manteniment periòdic de màquines, vehicles, eines, aparells 
d’aixecament, quadres elèctrics, extintors d’incendis, etc- requisits d’utilització 
 

Es realitzaran les revisions inicials i periòdiques, abans anomenades, de tots els 

materials de l’obra, seguint les estipulacions del Reglament de Seguretat de les 

Màquines (R.D. 1495/86) i del Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis 

(R.D. 1942/1993 de 5 de novembre) referent als extintors i altres mitjans utilitzats per 

aquest fi. 

 

En les maquinàries i mitjans auxiliars es pendran les mesures de manteniment tipus 

revisions periòdiques, etc en ordre i en vigència. A més a més, hauran de posseir la 

marca CE, en els denominats andamis europeus per a andamis i plataformes de treball. 
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Pla de Revisions 

 

Pel cas particular d’aquesta Obra es realitzaran, com a mínim, els següents: 

 

Vehicles de Transport i Maquinària d’Excavació Camions, dúmpers, retroexcavadores, 

etc. 

 

- A l’inici de la seva utilització: Comprovants I.T.V. actualitzats 

- Certificat de Seguretat realitzat per l’empresari 

- Posteriorment cada 6 mesos 

 

Grues i Accessoris d’Elevació 

 

- A l’inici de la seva utilització: Exigència de Certificat de Conformitat 

 

Instal·lació Elèctrica 

 

- A l’inici de l’utilització. 

- Posteriorment cada 12 mesos 

- Amidaments de preses de terra i dispar de diferencials cada 2 mesos 

 

Serres Elèctriques de Tall 

 

- Certificat de Conformitat. 

 

Extintors d’Incendi 

 

- Comprovar el retimbrat (cada 5 anys) i revisió oficial (cada 12 mesos), sent 

verificat periòdicament l’estat visualment pel personal de l’obra (cada 3 mesos) 

 

Per la Maquinària llogada i sots-contracta s’exigirà comprovant de revisió. 

 

Requisits d’Utilització 

 

Apart de l’establert en l’apartat anterior, per que puguin ser utilitzats es complirà: 

 

Vehicles de Transport i Maquinària d’Excavació Camions, dúmpers, retroexcavadores, 

etc. 

 

- Habilitació i Certificat d’aptitud del conductor. 
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Grues i Accessoris d’Elevació 

 

- Habilitació i Certificat d’aptitud de conductors, senyalitstes i lligadors. 

 

Instal·lació Elèctrica 

 

- Designació i habilitació de la persona que pugui efectuar manipulacions i 

reparacions en la mateixa. 

 

Serres Elèctriques de Tall 

 

- Designació de les persones que puguin utilitzar-les 

 

Extintors d’Incendi 

 

- Designació de les persones que sàpiguen utilitzar-los 

 

Tots aquests requisits s’exigiran a personal sots-contractat o propi. 

 

3.7.Condicions d’accés i afectacions de la via pública 
 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 

provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la 

senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les 

modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si 

és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que 

determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la 

Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 

que correspongui. 

 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà 

amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els 

àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es 

definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de 

les fases. 

 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions 

de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als 

Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
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Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es 

col·locarà el cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 dies 

d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat 

que correspongui. 

 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 

corresponent 

 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació 

dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE 

SEGURETAT aprovat. 

 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i 

elements de protecció implantats. 

 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

 

3.7.1. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

Ocupació del tancament de l’obra 

 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de 

protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. En el PLA DE SEGURETAT I 

SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es 

diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els 

àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 

amb el procés constructiu. 

 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure 

per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la 

línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al 

menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 

pas de vianants. 

 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un 

metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a 

planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres 

(60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament 

de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es 

farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si 
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la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la 

planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la 

calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb 

tanques l’àmbit del pas de vianants. 

 

Situació de casetes i contenidors 

 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

 

- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, 

se situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents 

criteris: 

- Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 

- -A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 

per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap 

carril de circulació. 

- -Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 

calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a 

mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

- -Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

 

Situació de grues-torre i muntacàrregues 

 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

 

Canvis de la Zona Ocupada 

 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà 

una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de 

documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

 

3.7.2. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

 

Tanques 

 

Situació: Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre mitgeres, 

tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de la part de vorera ocupada. Tipus de 

tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats o 

d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. Les empreses promotores podran presentar a 

l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per tal 
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d’emprar-lo en totes les obres que facin. Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm 

només s’admeten per a proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions 

momentànies de trànsit o similars. En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 

amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè 

(habitualment de color taronja), o elements tradicionals de delimitacions provisionals 

de zones de risc. Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 

elements reflectants en tot el seu perímetre. 

 

Manteniment:  El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, 

publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original. 

 

Accés a l’obra 

 

Portes: Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i per 

al personal de l’obra. No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial 

del tancament. Serà controlat per un sistema de gestió integrada de seguretat i salut: 

consta en el control d’accés de persones i maquinària a l’obra. Sistema d’accés 

mitjançant targetes personals i intransferibles amb fotografia digital, emesa des de la 

caseta de registre i inducció, i verificades per un vigilant que disposarà de 1 cabina de 

control situada a l’accés provisional de l’obra. En cas d’existir més de 1 accés, tindrà 

que ser controlat, en tot moment mitjançant 1 vigilant, en les mateixes condicions 

d’higiene i benestar que l’Accés principal. S’emetran targetes identificatives amb 

banda magnètica per cada persona que entri en l’obra en la caseta de registre i 

inducció, diferenciant en 3 categories: personal autoritzat per accedir a l’obra, vehicle 

autoritzat i visitant. 

 

3.7.3. Operacions que afecten l'àmbit públic 

 

Entrades i sortides de vehicles i maquinària 

 

Vigilància Personal: El responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions 

d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents. 

  

L’horari establert per al tècnic de control, serà els dies laborables de dilluns a 

divendres de 8’00 h a 18’00 h amb interrupció de 2 h per dinar. 

 

Al tenir contractat un vigilant de tota l’obra, aquest es repartirà en horaris de diferents 

torns amb un màxim per a cada vigilant de 8’00 h diàries. 
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Aparcament:  Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles 

ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan 

existeixi zona d’aparcament a la calçada. 

 

Camions en espera: Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra 

per acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest 

fi fora de l’obra. 

 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la programació dels 

treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 

 

Càrrega i descàrrega 

 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de 

l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la 

tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el 

perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 

 

- S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona 

d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és 

suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar 

prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 

delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que 

correspongui. 

- La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, 

formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de 

productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta 

al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 

metàl·liques es netejarà el paviment. 

- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments 

sobre la calçada. 

 

Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 

Descàrrega: La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la 

força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota 

rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o 
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plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i transport de 

material es col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 

 

Apilament: No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, 

excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de 

l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors homologats. Si 

no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es carregaran 

directament sobre camions per a la seva evacuació immediata. 

 

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament de l’obra, es 

col·locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als 

vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. S’evitarà 

que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. Es netejarà diàriament la zona 

afectada i després de retirat el contenidor. Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran 

de ser retirats. 

 

Evacuació: Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa 

tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu 

transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports dels 

contenidors. 

 

Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions 

previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes 

a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs 

en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 

 

Bastides: Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la 

construcció a realitzar. Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una 

protecció de la caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 

2,80 m d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i 

horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 

1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 

 

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 

l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i 

la propagació de pols. 
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Xarxes: Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de 

caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, 

amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

 

Grues torre: En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les 

mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de 

l’obra. El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. 

Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues 

i descàrregues. 

 

3.7.4. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

Neteja 

 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de 

l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions 

productores de pols o deixalles. 

 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa 

viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del 

tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de “relliga“ de 2 x 1 m, com a 

mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada 

parella de rodes. 

 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

 

Sorolls. Horari de treball 

 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 18,00 hores dels dies feiners. Fora d’aquest 

horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò 

que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser 

específicament autoritzades per l’Ajuntament. Excepcionalment i amb l’objecte de 

minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir sobre l’àmbit 

públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns 

treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

 

Pols 

 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
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Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir 

pols. 

 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

 

3.7.5. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

 

Senyalització i protecció 

 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de 

vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització 

d’Obres 8.3- 

 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

 

Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

 

- -En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà 

inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

- L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m). 

 

Elements de protecció 

 

Pas vianants: Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos 

costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una 

alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus de vint 

centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze 

centímetres (0,15 m). 

 

Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si són 

calats, les separacions mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 

 

Forats i rases: Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 

col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i 
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sense ressalts. Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de 

protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 

 

Enllumenat i abalisament lluminós 

 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi 

hagi enllumenat públic. 

 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització 

vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el 

tram (intensitat mínima 20 lux). 

 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 

lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. La 

delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 

200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

 

Abalisament i defensa 

 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 

designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri 

d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa: 

 

a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament 

de l’obra. 

b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 

passos provisionals per a vianants. 

c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 

diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per 

salvar l’obstacle de les obres. 

e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o 

per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de 

les obres. 

 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, 

en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de 

l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament 

o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc 
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contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). Quan 

l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD–2. 

�  

Paviments provisionals 

 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 

peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). Si cal 

ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre 

la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana 

fixa de protecció. 

�  

Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el 

Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris 

provisionals compliran les següents condicions mínimes: 

 

- -Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

- -En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure 

un cercle d’1,5 m de diàmetre. 

- -No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

- -El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 

2%. 

- -El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del 

gravat de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor 

Modificat). 

- -Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i 

un pendent màxim del 12%. 

 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari 

alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I 

una fletxa de senyalització. 

 

Manteniment    

 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el 

seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. La senyalització, l’abalisament, els 

paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i passos per 

a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la 

pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. Els passos i itineraris es mantindran 

nets. 
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�  

Retirada de senyalització i abalisament 

 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 

implantats. El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una 

setmana, un cop acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

 

3.7.6. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 

�  

Arbres i jardins 

 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la 

via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal 

responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 

 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que 

puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no 

ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones enjardinades estiguin 

sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar 

periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la 

zona d’obres. 

 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 

s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

 

Parades d’autobús, quioscos, bústies 

 

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu 

interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional 

de parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a 

l’espai públic. 

 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu 

emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis 

corresponents per tal de coordinar les operacions. 

 

3.8.Senyalització i abalisament 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, la Senyalització i Abalisament s’han 

assimilat, per criteris de síntesi, als Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC), sense ser-

ho pròpiament; cal doncs indicar en el present apartat, aquells aspectes que 
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singularitzen la Senyalització i l’Abalisament, com un Sistema de Protecció, 

potenciador de l’eficàcia dels tradicionals (MAUP, SPC y EPI). 

 

L’objecte de la Senyalització i Abalisament és el de cridar ràpidament l’atenció sobre la 

circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del 

destinatari. La seva finalitat és la d’indicar les relacions causa / efecte entre el medi 

ambient i la persona. 

 

3.9.Pla d’Higiene Industrial – Substàncies i Materials Perillosos 
 

Durant els processos constructius es poden manipular substàncies i materials que 

poden ser un risc per la salut per intoxicació o contacte dels que l’utilitzen o es troben 

pròxims, com és el cas de l’utilització de líquids desencofrants, contacte directe amb 

ciment i formigoneres, utilització de morters especials (components epoxy o similar) i 

contacte amb àcids utilitzats en la neteja de superfícies de formigó. 

 

També podran existir riscs d’incendi o explosió en la manipulació i utilització de certes 

substàncies com, per exemple, els treballs amb utilització de pintures, coles, 

dissolvents, segelladores i amb els dipòsits de carburants per màquines i els cilindres o 

bombones de gasos líquids inflamables utilitzats en les operacions de tall de Soldadura. 

 

En tots els casos es seguiran les instruccions recomanades pel fabricant o 

subministrador, i es prendran les mides necessàries d’emmagatzematge i utilització 

que facin desaparèixer dits riscs, sobre tot en l’utilització dels mitjans de protecció 

personal adequats per la realització de dites operacions. 

 

3.10.Tractament de residus 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb 

les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres 

residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 

construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 

considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o 

l’enderroc o desconstrucció. 

 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 

s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï 

el lloc on portarà els seus residus de construcció. 

 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que 

això comporti. 
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Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 

detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 

contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 

l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 

autoritzat. 

 

3.11.Tractament de materials i/o substàncies perilloses 
 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene 

Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 

contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 

potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats 

al seu contacte i/o manipulació. 

 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 

propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials 

i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de 

la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. 

 

Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la 

fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de 

contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar 

exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de 

contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

 

Manipulació 

 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles 

vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de 

Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de 

treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

 

- Amiant. 

- Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

- Sílice. 

- Vinil. 

- Urea formol. 

- Ciment. 

- Soroll. 

- Radiacions. 
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- Productes tixotròpics (bentonita) 

- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

- Gasos liquats del petroli. 

- Baixos nivells d’oxigen respirable. 

- Animals. 

- Entorn de drogodependència habitual. 

 

Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble 

i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 

 

L’etiqueta ha de contenir: 

 

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 

c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic 

de les substàncies presents. 

d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 

preparat perillós. 

e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

h. El número CEE, si en té. 

i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, 

la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del 

primer lliurament. 

 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 

materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla 

de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 

 

Explosius 

 

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als 

requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament 

senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. 
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Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència 

de comburents i la prohibició de fumar. 

 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. El possible punt d’ignició 

més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

 

Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 

 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. Es 

manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat 

de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 

 

Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. Es manipularan amb Equips de 

Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de respiració) 

que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les 

mucoses de les vies respiratòries. 

 

3.12.Serveis afectats 
 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la 

situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 

d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i 

no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació 

per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació 

per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i 

localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de 

conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels 

rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte 

d’abonament independent. 

 

3.13.Servituds 
 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els 

aspectes relatius a l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de 

mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres 

intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no 

asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de 
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reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, 

el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats 

extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la 

disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran 

objecte d’abonament independent. 

 

3.14.Determinació del procés constructiu 
 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 

perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 

15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las 

Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

 

3.14.1. Procediments d'execució 
 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, 

hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de 

l’obra. 

 

3.14.2. Ordre d’execució dels treballs 
 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 

projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà 

d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les 

seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida 

l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les 

activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 

mitjans a emprar. 

 

3.14.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels 

distints talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 

 

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització material d’unes unitats 

respecte a altres. 

 

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis temporals per a 

l’execució de cadascuna de les unitats d’obra. De les dades així obtingudes, s’ha 
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establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el qual s’ha tingut en 

compte, en principi, tan sols les grans unitats  (activitats significatives), i un cop 

encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un 

cronograma de desenvolupament. El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut 

haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment 

previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 

 

3.15.Sistemes i/o elements de seguretat i salut inherents o incorporats al mateix 
procés constructiu 

 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a 

utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el 

procés constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 

15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de 

las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) „Reglas generales de seguridad 

para máquinas“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de 

l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 

l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes 

Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada. 

 

3.15.1. Pla sanitari, de primers auxilis, de serveis assitencials i d’emergència 
 

Pla Sanitari 

 

Comprèn el Reconeixement Mèdic Específic, segons els riscs a que estan exposats i/o 

les funcions específiques de les persones, abans de l’inici de les activitats. 

 

Els Reconeixements es planificaran per l’obra amb el Circuit de Reconeixements de la 

Delegació de la Mútua Asseguradora d’Accidents de Treball. 

 

Tot el personal que intervé en l’obra demostrarà havar passat el Reconeixement Mèdic 

Anual Obligatori. S’exigirà aquest requisit a l’Industrial o Sots-contractista de 

l’Empresa. 

 

Pla de Primers Auxilis 

 

Es procedirà seguint l’instrucció o procediment prefixat. Els Socorristes de l’obra són 

els designats a aquests efectes. 

 

Pels Serveis assistencials s’actuarà de la següent forma: 
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- L’assistència elemental per les petites lesions sofertes pel personal d’obra, 

s’atendran en la farmaciola instal·lada a peu d’obra i facilitada per la Mútua 

Patronal d’Accidents de Treball a la que estigui adscrita l’obra. 

- La Farmaciola de Primeres Cures s’equiparà regularment i disposarà de: 

- Alcohol, aigua oxigenada, gasses, venes de diferents mides, esparadrap de 

diferents mides, tiretes, mercurocrom, pomada antisèptica, liniment, venda 

elàstica, analgèsics, bicarbonat, pomada contra picadures d’insectes, pomada 

per cremades, tisores i pinces. 

- Per l’intervenció facultativa davant de sinistres amb lesions personals, es 

recurrirà els següents Centres Assistencials: 

 

AMBULÀNCIES: 

Emergències Tel. 112 

Urgències Tel. 061 

 

Pla d’Emergència 

 

Pel Pla d’Emergència es seguiran principalment els següents punts: 

 

- Trucar als Bombers o Serveis Públics que es considerin necessaris. 

 

Paral·lelament, es deurà: 

 

- Detenir els treballs. 

- Deixar la Zona de Treball en condicions de seguretat, especialment: 

- Desconnectar equips i màquines que estiguessin utilitzant i deixar-los en les 

condicions convingudes per aquests casos. 

- Apagar possibles punts calents. 

- No deixar obstacles en els carrers o llocs de trànsit. 

- No deixar oberta cap presa o connexió d’aigua, o gas, o connectat a cap equip 

elèctric. 

- Deixar ordenadament l’obra pel carrer o zona d’evacuació, sense interrompre 

els accessos. 

- Organitzar, per la persona adequada, l’ajuda i evacuació de possibles ferits. 

 

En l’obra existirà el Llistat d’Emergències, col-locat en zona visible (Oficina d’Obra, 

quadre d’avisos de l’Obra) amb les direccions i telèfons dels Centres Assistencials 

ressenyats, així com d’altres Serveis i Organismes als que siguin necessari anar-hi en 

cas d’Emergència o Perill. 

 

També es col·locarà en una zona visible visible (Oficina d’Obra, quadre d’avisos de 
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l’Obra) el plànol de situació amb l’indicació del recorregut més ràpid i curt en cas 

d’accident laboral cap al Centre Assistencial o Mèdic o al Centre d’Atenció Primària, en 

funció de la gravetat de la lesió. 

 

Veure a continuació el plànol que s’adjunta al darrera indicant el plànol d’emergència, 

indicant tots els anteriors hospitals i centres en l’àmbit de l’obra, a Eivissa. A més a 

continuació hi ha el plànol d’evacuació indicant l’ordre de prioritat del centre i la ruta 

d’evacuació de l’obra al centre sanitari. Veure al darrera: 

 

4.RISCS, PROTECCIONS PERSONALS I MESURES PREVENTIVES 

 

A continuació s’enumeren els riscos que poden ser evitables, i les proteccions 

individuals, les mesures preventives a tal efecte estan desenvolupades en el plec del 

present estudi, per a cada unitat constructiva que composa l’obra. 

 

4.1.Riscs professionals i proteccions personals 
 

4.1.1. A l’esbrossada i moviment de terres 
 

Riscos 

 

- Esllavissades. 

- Caigudes de personal al mateix i diferent nivell. 

- Bolcada per accident de vehicles i màquines. 

- Atropellaments per màquines o vehicles. 

- Atrapaments. 

- Explosions. 

- Talls i cops. 

- Sorolls. 

- Vibracions. 

- Projecció de partícules als ulls. 

- Pols. 

- Interferència en línies d’alta tensió. 

 

Proteccions personals 

 

- Cascs de seguretat. 

- Ulleres antipols i anti-impacte. 

- Màscares respiració antipols. 

- Protectors auditius. 

- Cinturons de seguretat. 
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- Granotes; s'hauran de tenir en compte les reposicions mentre durin les obres, 

segons conveni col·lectiu provincial. 

- Vestits impermeables. 

- Guants de cuiro antitall, per a maneig de materials i objectes. 

- Botes impermeables a l'aigua i a la humitat. 

- Botes de seguretat de cuiro. 

 

4.1.2. En excavació de rases 
 

Riscos 

 

- Despreniments de terres. 

- Caiguda de persones al mateix nivell. 

- Caigudes de persones a l’interior de la rasa. 

- Atrapaments de persones mitjançant maquinària. 

- Els derivats per interferències amb conduccions enterrades. 

- Inundació. 

- Cops per objectes. 

 

Proteccions personals 

 

- Cascs de seguretat. 

- Ulleres antipols i anti-impacte. 

- Màscares respiració antipols. 

- Protectors auditius. 

- Cinturons de seguretat. 

- Granotes; s'hauran de tenir en compte les reposicions mentre durin les obres, 

segons conveni col·lectiu provincial. 

- Vestits impermeables. 

- Guants de cuiro antitall, per a maneig de materials i objectes. 

- Botes de seguretat de cuiro. 

- Botes de seguretat de lona. 

 

4.1.3. Excavació de pous de serveis 
 

Riscos 

 

- Caigudes d’objectes (pedres, etc.). 

- Cop per objectes. 

- Caigudes de persones en entrar i sortir. 

- Caigudes de persones en caminar per les proximitats d’un pou. 
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- ensorrament de les parets del pou. 

- Interferències per conduccions subterrànies. 

- Inundacions 

- Electrocucions 

- Asfixia 

- Altres 

 

Proteccions personals 

 

- Cascs de seguretat. 

- Cascs de seguretat amb il·luminació autònoma. 

- Ulleres antipols i anti-impacte. 

- Màscares respiració antipols. 

- Protectors auditius. 

- Cinturons de seguretat. 

- Granotes; s'hauran de tenir en compte les reposicions mentre durin les obres, 

segons conveni col·lectiu provincial. 

- Vestits impermeables. 

- Guants de goma. 

- Guants de cuiro antitall, per a maneig de materials i objectes. 

- Botes de seguretat de cuir. 

 

4.1.4. Rebliments de terres 
 

Riscos 

 

- Sinistres de vehicles per excés de càrrega o mal manteniment. 

- Caigudes de persones des de les caixes o carrosseries dels vehicles. 

- Interferències entre vehicles per falta de direcció o senyalització a les 

maniobres. 

- Atropellament de persones. 

- Bolcada de vehicles durant descàrregues en sentit de retrocés. 

- Accidents per conducció sobre terrenys entollats, sobre terrenys fangats. 

- Vibracions sobre les persones. 

- Soroll ambiental. 

 

Proteccions personals 

 

- Cascs de seguretat. 

- Màscares respiració antipols. 

- Cinturons de seguretat antivibratoris. 
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- Granotes; s'hauran de tenir en compte les reposicions mentre durin les obres, 

segons conveni col·lectiu provincial. 

- Guants de cuiro antitall, per a maneig de materials i objectes. 

- Botes de seguretat de cuiro. 

 

4.1.5. En transport, abocat, estesa, compactació i col·locació de canonades 
 

Riscos 

 

- Accidents de vehicles. 

- Atropellaments per màquines o vehicles. 

- Atrapaments. 

- Caigudes de materials. 

- Talls i cops. 

- Vibracions. 

- Pols. 

 

Proteccions personals 

 

- Cascs de seguretat. 

- Ulleres antipols i anti-impacte. 

- Màscares respiració antipols. 

- Protectors auditius. 

- Cinturons de seguretat. 

- Granotes; s'hauran de tenir en compte les reposicions mentre durin les obres, 

segons conveni col·lectiu provincial. 

- Vestits impermeables. 

- Guants de cuiro antitall, per a maneig de materials i objectes. 

- Botes impermeables a l'aigua i a la humitat. 

- Botes de seguretat de cuiro. 

 

4.1.6. Encofrats, treballs d’encofrat i desencofrat en fusta 
 

Riscos 

 

- Cops a les mans durant la clavada. 

- Caiguda dels encofradors al buit. 

- Caiguda de fusta al buit durant les operacions de desencofrat. 

- Caiguda de persones en caminar o treballar sobre el fons de les bigues (o 

jàsseres). 

- Caiguda de persones pel costat o buit del forjat 
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- Caiguda de persones al mateix nivell. 

- Trepitjades sobre objectes punxants. 

- Electrocució per anul·lació de connexions a terra de maquinària elèctrica. 

- Cops en general per objectes. 

- Dermatosis per contactes amb el ciment. 

 

Proteccions personals 

 

- Cascs de seguretat. 

- Cascs de seguretat per a portar eines. 

- Ulleres antipols i anti-impacte. 

- Cinturons de seguretat. 

- Granotes; s'hauran de tenir en compte les reposicions mentre durin les obres, 

segons conveni col·lectiu provincial. 

- Vestits impermeables. 

- Guants de goma. 

- Botes impermeables a l'aigua i a la humitat. 

- Botes de seguretat de cuiro. 

 

4.1.7. Treballs amb ferralla 
 

Riscos 

 

- Talls i ferides a mans i peus per maneig de rodons d’acer. 

- Aixafaments durant les operacions de càrrega i descàrrega de paquets de 

ferralla. 

- Aixafaments durant les operacions de muntatge i armadures. 

- Entrebancs i torçades en caminar sobre les armadures. 

- Els derivats de les eventuals trencades de rodons d’acer durant l’estirat o 

doblegat. 

- Sobreesforços. 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Caigudes des d’altura. 

- Cops per caiguda o gir descontrolat de la càrrega suspesa. 

 

Proteccions personals 

 

- Cascs de seguretat. 

- Cinturons de seguretat. 

- Cinturons de seguretat per a portar eines. 
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- Granotes; s'hauran de tenir en compte les reposicions mentre durin les obres, 

segons conveni col·lectiu provincial. 

- Vestits impermeables. 

- Guants de cuiro antitall, per a maneig de materials i objectes. 

- Botes impermeables a l'aigua i a la humitat. 

- Botes de seguretat de cuiro. 

 

4.1.8. Treballs de manipulació amb formigó 
 

Riscos 

 

- Caigudes de persones i/o objectes al mateix nivell. 

- Caigudes de persones i/o objectes a diferent nivell. 

- Caigudes de persones i/o objectes al buit. 

- Enfonsament d’encofrats. 

- Ruptura o rebentada d’encofrats. 

- Caiguda d’encofrats trepadors. 

- Trepitjades sobre objectes punxants. 

- Trepitjades sobre superfícies de trànsit. 

- Les derivades de treballs sobre sòls humits o mullats. 

- Contactes amb el formigó (dermatitis per ciments). 

- Fallida d’estrebades. 

- Corriment de terres. 

- Els derivats de l’execució de treballs sota circumstàncies meteorològiques 

adverses. 

- Atrapaments. 

- Vibracions per maneig d’agulles vibrants. 

- Soroll ambiental. 

- Electrocució. Contactes elèctrics. 

 

Proteccions personals 

 

- Cascs de seguretat. 

- Ulleres antipols i anti-impacte. 

- Protectors auditius. 

- Cinturons de seguretat. 

- Cinturons de seguretat antivibratoris. 

- Granotes; s'hauran de tenir en compte les reposicions mentre durin les obres, 

segons conveni col·lectiu provincial. 

- Vestits impermeables. 

- Guants de goma fins, per operaris que treballin en formigonat. 
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- Botes impermeables a l'aigua i a la humitat. 

- Botes de seguretat de cuiro. 

- Botes dielèctriques. 

 

4.1.9. Muntatge de pous 
 

Riscos 

 

- Caiguda de persones al mateix nivell. 

- Caiguda de persones a diferent nivell. 

- Enfonsament de la volta (excavacions a mina) 

- Desplom i bolcada dels paraments del pou. 

- Cops i talls per l’ús d’eines manuals. 

- Sobreesforços per postures obligades (caminar acotxat...) 

- Desplom de viseres o talussos. 

- Desplom dels talussos d’una rasa. 

- Els derivats de treballs realitzats en ambients humits, entollats i tancats. 

- Electrocució. 

- Intoxicació per gasos. 

- Explosió per gasos o líquids. 

- Atac de rates (embrancaments amb clavegueres). 

- Ruptura del torn. 

- Dermatitis per contactes amb el ciment. 

- Infeccions (treballs en la proximitat, a l’interior o propers a claveguerons, o 

clavegueres en servei). 

 

Proteccions personals 

 

- Cascs de seguretat. 

- Cascs de seguretat amb il·luminació autònoma. 

- Ulleres antipols i anti-impacte. 

- Cinturons de seguretat. 

- Granotes; s'hauran de tenir en compte les reposicions mentre durin les obres, 

segons conveni col·lectiu provincial. 

- Guants de goma. 

- Guants de cuiro antitall, per a maneig de materials i objectes. 

- Manega de cuiro 

- Polaina de cuiro 

 



Plataforma reservada per a l’autobús a la ciutat de Girona 

 

62 
 

 

4.1.10. Maçoneria 
 

Riscos 

 

- Caiguda de persones al buit. 

- Caiguda de persones al mateix nivell. 

- Caiguda de persones a diferent nivell. 

- Caiguda d’objectes sobre les persones. 

- Cops contra objectes. 

- Talls pel maneig d’objectes i eines manuals. 

- Dermatitis per contactes amb el ciment. 

- Partícules als ulls. 

- Talls per utilització de màquines-eines. 

- Els derivats del treballs realitzats en ambients pulverulents (tallant maons, per 

exemple). 

- Sobreesforços. 

- Electrocució. 

- Atrapaments pels mitjans d’elevació i transport. 

- Els derivats de l’ús de mitjans auxiliars (escales, bastides, etc). 

- Altres. 

 

Proteccions personals 

 

- Cascs de seguretat. 

- Cinturons de seguretat. 

- Granotes; s'hauran de tenir en compte les reposicions mentre durin les obres, 

segons conveni col·lectiu provincial. 

- Guants de goma. 

- Guants de cuiro antitall, per a maneig de materials i objectes. 

- Botes impermeables a l'aigua i a la humitat. 

- Botes de seguretat de cuiro. 

 

4.1.11. Muntatge de prefabricats 
 

Riscos 

 

- Cops a les persones pel transport en suspensió de grans peces. 

- Atrapaments durant maniobres d’ubicació. 

- Caiguda de persones al mateix nivell. 

- Caiguda de persones a diferent nivell. 
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- Bolcada de peces prefabricades. 

- Desplom de peces prefabricades. 

- Talls per maneig d’eines manuals. 

- Talls o cops per maneig de màquines-eina. 

- Aixafament de mans o peus en rebre les peces. 

 

Proteccions personals 

 

- Cascs de seguretat. 

- Cinturons de seguretat. 

- Granotes; s'hauran de tenir en compte les reposicions mentre durin les obres, 

segons conveni col·lectiu provincial. 

- Vestits impermeables. 

- Guants de goma. 

- Guants de cuiro antitall, per a maneig de materials i objectes. 

- Botes impermeables a l'aigua i a la humitat. 

- Botes de seguretat de cuiro. 

 

4.1.12. En l’execució de les obres de fàbrica i demés obres de drenatge transversal 
 

Riscos 

 

- Caiguda de personal al mateix i a diferent nivell. 

- Caiguda de materials. 

- Electrocucions. 

- Dermatosis per ciment. 

- Talls i cops. 

- Esquitxades. 

- Erosions i contusions en manipulació. 

- Projecció de partícules als ulls. 

- Ferides produïdes per objectes punxants o tallants. 

- Atropellaments per màquines o vehicles. 

- Aixafament per maquinària. 

 

Proteccions personals 

 

- Cascs de seguretat. 

- Cinturons de seguretat antivibratoris. 

- Cinturons de seguretat per a portar eines. 

- Ulleres antipols i anti-impacte. 

- Protectors auditius. 
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- Cinturons de seguretat. 

- Cinturons de seguretat antivibratoris. 

- Granotes; s'hauran de tenir en compte les reposicions mentre durin les obres, 

segons conveni col·lectiu provincial. 

- Vestits impermeables. 

- Guants de goma fins, per operaris que treballin en formigonat. 

- Botes impermeables a l'aigua i a la humitat. 

- Botes de seguretat de cuiro. 

- Botes dielèctriques. 

 

4.1.13. Acabats 
 

Riscos 

 

- Atropellaments per maquinària i vehicles. 

- Atrapaments. 

- Col·lisions i bolcades. 

- Caigudes d’altura. 

- Caiguda d’objectes. 

- Talls i cops. 

 

Proteccions personals 

 

- Cascs de seguretat. 

- Ulleres antipols i anti-impacte. 

- Protectors auditius. 

- Cinturons de seguretat. 

- Granotes; s'hauran de tenir en compte les reposicions mentre durin les obres, 

segons conveni col·lectiu provincial. 

- Vestits impermeables. 

- Guants de cuiro antitall, per a maneig de materials i objectes. 

- Botes de seguretat de cuiro. 

 

4.1.14. En soldadures 
 

Riscos 

 

- Explosions. 

- Fums metàl·lics. 

- Radiacions. 
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Proteccions personals 

 

- Cascs de seguretat. 

- Pantalles de seguretat per a soldador. 

- Ulleres de seguretat per a oxitall. 

- Màscares respiració antipols. 

- Filtres màscara antipols. 

- Protectors auditius. 

- Cinturons de seguretat. 

- Cinturons de seguretat antivibratoris. 

- Cinturons de seguretat per a portar eines. 

- Granotes; s'hauran de tenir en compte les reposicions mentre durin les obres, 

segons conveni col·lectiu provincial. 

- Davantals de cuiro, per a soldador. 

- Guants de cuiro antitall, per a maneig de materials i objectes. 

- Guants dielèctrics per al seu ús en baixa tensió. 

- Guants per a soldador. 

- Manega de cuiro. 

- Botes de seguretat de cuiro. 

- Botes dielèctriques. 

- Polaina de cuiro. 

 

4.1.15. A Sub-Base, base, aglomerats i reposició de camins 
 

Riscos 

 

- Atropellaments per maquinària i vehicles. 

- Atrapaments per maquinària i vehicles. 

- Col·lisions i bolcades. 

- Interferència amb línies d’alta tensió. 

- Intoxicació per la utilització de productes bituminosos. 

- Esquitxos. 

- Pols. 

- Sorolls. 

 

Proteccions personals 

 

- Cascs de seguretat. 

- Ulleres antipols i anti-impacte. 

- Màscares respiració antipols. 

- Filtres màscara antipols. 
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- Protectors auditius. 

- Granotes; s'hauran de tenir en compte les reposicions mentre durin les obres, 

segons conveni col·lectiu provincial. 

- Vestits impermeables. 

- Armilla de tela reflectant. 

- Guants de cuiro antitall, per a maneig de materials i objectes. 

- Botes de seguretat de cuiro. 

 

4.1.16. Muntatge d’instal·lació elèctrica 
 

Riscos 

 

- Caiguda de persones al mateix nivell. 

- Caiguda de persones a diferent nivell. 

- Talls per maneig d’eines manuals. 

- Talls per maneig d els guies i conductors. 

- Punxades a les mans per maneig de guies i conductors. 

- Cops per eines manuals. 

- Sobreesforços per postures forçades. 

- Cremades per encenedors durant operacions d’escalfament del “macarró 

protector”. 

 

Proteccions personals 

 

- Cascs de seguretat. 

- Cinturons de seguretat. 

- Granotes; s'hauran de tenir en compte les reposicions mentre durin les obres, 

segons conveni col·lectiu provincial. 

- Faixa elàstica de subjecció de cintura 

- Guants dielèctrics per al seu ús en baixa tensió. 

- Botes de seguretat de cuiro. 

- Botes dielèctriques. 

- Estora aïllant 

- Eines aïllants 

 

4.1.17. Durant les proves de connexionat i posada en servei de la instal·lació més 
comuns 
 

Riscos 

 

- Electrocució o cremades per la dolenta protecció de quadres elèctrics. 
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- Electrocució o cremades per maniobres incorrectes a les línies. 

- Electrocució o cremades per ús d’eines sense aïllament. 

- Electrocució o cremades per punteig dels mecanismes de protecció (disjuntors 

diferencials, etc). 

- Electrocució o cremades per connexionats directes sense clavilles mascles 

famelles. 

- Explosió dels grups de transformació durant l’entrada en servei. 

- Incendi per incorrecta instal·lació de la xarxa elèctrica. 

 

Proteccions personals 

 

- Cascs de seguretat. 

- Cinturons de seguretat. 

- Granotes; s'hauran de tenir en compte les reposicions mentre durin les obres, 

segons conveni col·lectiu provincial. 

- Faixa elàstica de subjecció de cintura 

- Guants dielèctrics per al seu ús en baixa tensió. 

- Botes de seguretat de cuiro. 

- Botes dielèctriques. 

- Estora aïllant 

- Eines aïllants 

 

4.1.18. Instal·lació elèctrica provisional de l’obra 
 

Riscos 

 

- Contactes elèctrics directes. 

- Contactes elèctrics indirectes. 

- Els derivats de caigudes de tensió a la instal·lació per sobrecàrrega (abús o 

incorrecte càlcul de la instal·lació). 

- Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció. 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Caigudes a diferent nivell. 

 

Proteccions personals 

 

- Cascs de seguretat. 

- Cinturons de seguretat. 

- Granotes; s'hauran de tenir en compte les reposicions mentre durin les obres, 

segons conveni col·lectiu provincial. 

- Faixa elàstica de subjecció de cintura 
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- Guants dielèctrics per al seu ús en baixa tensió. 

- Botes de seguretat de cuiro. 

- Botes dielèctriques. 

- Estora aïllant 

- Eines aïllants 

 

4.1.19. Riscs elèctrics 
 

- Interferències amb línies d’alta i baixa tensió. 

- Derivats de maquinària, conduccions, quadres, útils, etc., que utilitzen o 

produeixen electricitat a l’obra. 

 

4.1.20. Riscs d’incendi 
 

- En magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc. 

 

4.1.21. Riscs mecànics 
 

Són aquells que presenten a l’hora d’efectuar el manteniment mecànic preventiu o 

correctiu dels equips que composen les instal·lacions. Poden ser: 

 

- Lesions amb risc d’infecció 

- Talls i cops amb màquines, eines, etc. 

- Ferides amb objectes punxants. 

- Projecció de partícules als ulls. 

- Cremades. 

 

4.1.22. Als acabaments, senyalització i recobriment vegetal 
 

- Atropellaments per maquinària i vehicles. 

- Atrapaments. 

- Col·lisions i bolcades. 

- Caigudes d’altura. 

- Caiguda d’objectes. 

- Talls i cops. 

 

4.1.23. Riscs per interferències de treball 
 

- Avingudes degudes a pluges fortes. 
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4.1.24. Riscs per desplaçaments 
 

Inclouen tots els riscs derivats per la necessitat de vigilar i controlar les instal·lacions i 

aquells que, puntualment, requereixin desplaçaments per revisions i reparacions, com 

ara: 

 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Caigudes a diferent nivell. 

 

4.1.25. Riscos detectables més comuns 
 

- Atropellaments per circulació de maquinària en vies públiques. 

- Danys per irrupció descontrolada de persones no autoritzades en el recinte de 

l’obra. 

 

4.1.26. Riscs produïts per agents atmosfèrics 
 

Són els derivats de les condicions climàtiques de la zona i que tenen la seva 

importància, donat que part de les instal·lacions estan a la intempèrie. Inclou: 

 

- Per efecte mecànic del vent. 

- Per tempesta, amb aparell elèctric. 

- Per efecte de l’aigua, neu o gel. 

- Per efecte d’alta temperatura. 

 

4.1.27. Rics per activitats especials 
 

En aquest apartat s’han d’incloure aquells riscs derivats d’activitats puntuals, que es 

realitzen amb escassa freqüència i que són fruit de situacions especials, tal com: 

 

- Passos sota vies de comunicació (ferrocarril, carretera, ...) 

 

4.2.Riscs de danys a tercers 
 

Es produiran riscs en els enllaços amb els camins i carreteres, en els que caldrà 

realitzar desviaments o passos alternatius. 

 

Els danys a tercers també deriven de la circulació dels vehicles de transport, tant de 

moviments de terres com d’altres materials. 
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En certs punts de fàcil accés als vianants, caldrà col·locar tanques ancorades entre sí, 

senyalitzar-les convenientment de dia i de nit. Caldrà, així mateix, col·locar senyals 

indicadors de perill. 

 

En l’execució de les obres a les zones pròximes a edificacions, es produiran els 

següents riscs: 

 

- Afecció als serveis públics o privats que puguin existir (escomeses instal·lacions, 

desguassos, etc.). 

- Danys a les construccions existents (aparició de fissures, riscs de possibles 

enderrocaments, etc.). 

- Risc d’impactes sobre les instal·lacions i construccions. 

 

4.3.Riscos a l’àrea de treball 
 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra, 

establertes a l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a 

continuació els riscos particulars de diferents treballs de d’obra, tot i considerant que 

alguns d’ells es poden donar durant tot el procés d’execució de l’obra o bé ser 

aplicables a d’altres feines. 

 

S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són 

caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la 

postura més adient del treball que es realitzi. 

 

A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures 

d’edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 

posteriors (reparació, manteniment...). 

 

4.3.1. Mitjans i maquinària 
 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues...). 

- Riscos derivats del funcionament de grues. 

- Caiguda de la càrrega transportada. 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes). 

- Cops i ensopegades. 
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- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Contactes elèctrics directes o indirectes. 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

 

4.3.2. Treballs previs 
 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes). 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Bolcada de piles de materials. 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques). 

 

4.3.3. Enderrocs i/o esbrossada 
 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes). 

- Contactes amb materials agressius. 

- Talls i punxades. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Fallida de l’estructura. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Acumulació i baixada de runes. 

 

4.3.4. Moviments de terres i excavacions 
 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes). 

- Cops i ensopegades. 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques. 
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- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes. 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar. 

 

4.3.5. Fonaments 
 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes). 

- Contactes amb materials agressius. 

- Talls i punxades. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes. 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques. 

- Contactes elèctrics directes o indirectes. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Fallides d’encofrats. 

- Fallides de recalçaments. 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Bolcada de piles de material. 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques). 

 

4.3.6. Sub-base en estructura 
 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes). 

- Contactes amb materials agressius. 

- Talls i punxades. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 
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- Ambient excessivament sorollós. 

- Contactes elèctrics directes o indirectes. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Fallides d’encofrats. 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Bolcada de piles de material. 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques). 

- Riscos derivats de l’accés a les plantes. 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials. 

 

4.3.7. Ram de paleta 
 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes). 

- Contactes amb materials agressius. 

- Talls i punxades. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Bolcada de piles de material. 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques). 

 

4.3.8. Paviments 
 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes). 

- Contactes amb materials agressius. 

- Talls i punxades. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Caigudes de pals i antenes. 
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- Bolcada de piles de material. 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques). 

 

4.3.9. Instal·lacions 
 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes). 

- Talls i punxades. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts. 

- Contactes elèctric directes o indirectes. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Caigudes de pals i antenes. 

 

4.3.10. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II 
del R.D. 1627/1997) 
 

1) Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 

d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 

procediments aplicats o l’entorn del lloc de treball. 

2) Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 

gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 

legalment exigibles. 

3) Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica 

obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4) Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5) Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6) Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 

subterranis. 

7) Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8) Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit. 

9) Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10) Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
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5.PREVENCIÓ DE RISCS PROFESSIONALS 

5.1.Proteccions personals 
 

5.1.1. Proteccions per al cap 
 

- Cascs de seguretat. 

- Cascs de seguretat amb il·luminació autònoma. 

- Pantalles de seguretat per a soldador. 

- Ulleres antipols i anti-impacte. 

- Ulleres de seguretat per a oxitall. 

- Màscares respiració antipols. 

- Filtres màscara antipols. 

- Protectors auditius. 

- Ulleres submarines. 

 

5.1.2. Proteccions per al cos 
 

- Cinturons de seguretat. 

- Cinturons de seguretat antivibratoris. 

- Cinturons de seguretat per a portar eines. 

- Granotes; s'hauran de tenir en compte les reposicions mentre durin les obres, 

segons conveni col·lectiu provincial. 

- Vestits impermeables. 

- Davantals de cuiro, per a soldador. 

- Armilla de tela reflectant. 

- Cinturó de tela reflectant. 

- Faixa elàstica de subjecció de cintura 

- Cinturó pesat 

- Gabinet 

- Rellotge i brúixola 

- Roba isotèrmica 

- Jaqueta salvavides 

- Cambres de descompressió 

- Roba de bus 

 

5.1.3. Proteccions per a les extremitats superiors 
 

- Guants de goma. 

- Guants de goma fins, per operaris que treballin en formigonat. 

- Guants de cuiro antitall, per a maneig de materials i objectes. 
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- Guants dielèctrics per al seu ús en baixa tensió. 

- Guants per a soldador. 

- Manega de cuiro 

 

5.1.4. Proteccions per a les extremitats inferiors 
 

- Botes impermeables a l'aigua i a la humitat. 

- Botes de seguretat de cuiro. 

- Botes de seguretat de lona. 

- Botes dielèctriques. 

- Polaina de cuiro 

 

5.1.5. Altres proteccions 
 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció, serà 

necessari establir punts d’ancoratge segurs per poder subjectar el cinturó de 

seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill 

d’intoxicació per més d’un operari. Utilització d’equips de subministrament 

d’aire. 

 

5.2.Proteccions col·lectives 
 

5.2.1. Senyalització general 
 

- Senyalització d'obres en presència de trànsit segons ordre 31/08/87 del MOPU. 

- Senyalització de les zones de perill. 

- Senyals de STOP en sortides de vehicles. 

- Senyalització de l'obligatorietat d'ús del casc, cinturó de seguretat, màscares, 

protectors auditius, guants i botes. 

- Senyalització de risc elèctric, caiguda d'objectes, caiguda a diferent nivell, 

maquinària pesada en moviment, càrregues suspeses, incendi i explosions. 

- Senyalització d'entrada i sortida de vehicles. 

- Senyalització de prohibició del pas a tota persona aliena a l'obra, de fumar, 

encendre foc i aparcar. 

- Senyals informatives de localització de la farmaciola i dels extintors. 

- Cinta d’abalisament. 

- Pòrtics limitadors de gàlib. 

- Pòrtics protectors de línies elèctriques. 

- Senyals òptiques i acústiques marxa enrera de vehicles. 

- Tanques de limitació i protecció. 
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- Topalls de desplaçament de vehicles. 

- Brandoles de senyalització 

- Abalisament lluminós. 

 

5.2.2. Instal·lació elèctrica 
 

- Instal·lació de posada a terra. 

- Interruptors diferencials d'alta sensibilitat (30 mA) per a enllumenat i de 

mitjana sensibilitat (300 mA) per a força. 

 

5.2.3. Excavacions 
 

- Protecció contra caiguda de les mateixes. 

 

5.2.4. Sub-base en estructures 
 

- Xarxes horitzontals exteriors en obres de fàbrica, en alçada. 

- Xarxat resistent en forats horitzontals. 

- Vàlvules antiretrocés en mànegues. 

 

5.2.5. Instal·lacions de seguretat 
 

- Conjunt de cartells per a senyalització de perill. 

- Equip complet de primers auxilis. 

- Extintors de pols polivalent. 

- Salvavides 

 

5.2.6. Proteccions col·lectives generals 
 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les 

diferents feines i circulacions dins l’obra. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a 

l’interior de l’obra com en relació amb els vials exteriors. 

- Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada per al pas de la 

maquinària. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant els treballs de 

càrrega i descàrrega. 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 

- Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants. 

- Consolidació correcta de la maquinària d’obra. 
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- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions 

periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, fre, 

bloqueig, etc. 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra. 

- Sistema de reg que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat. 

- Comprovació de les solucions d’execució, tenint en compte l’estat real dels 

elements (subsòl, edificacions veïnes). 

- Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de protecció 

de rases. 

- Utilització de paviments antilliscants. 

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de proteccions en buits horitzontals. 

- Protecció de buits i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones...) 

- Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades. 

- Ús d’escales de ma, plataformes de treball i bastiments. 

 

5.3.Informació 
 

Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, haurà rebut de la seva empresa, 

la informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de 

les seves tasques. 

 

5.4.Formació 
 

Tot el personal ha de rebre, en el moment d’ingressar en l’obra, una exposició dels 

mètodes de treball i riscs que aquests puguin comportar, juntament amb les mesures 

de seguretat que s’hauran d’emprar. Escollir el personal més qualificat, i fer-los-hi 

cursets de socorrisme, de tal manera que en tots els talls disposin d’algun socorrista. 

 

5.5.Riscos de danys a tercers i mesures de protecció 
 

5.5.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones 

o objectes annexos que en depenguin són els següents: 

 

- Caiguda al mateix nivell. 

- Atropellaments. 

- Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

- Caiguda d'objectes. 
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5.5.2. Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones 

que transiten pels voltants de l'obra: 

 

1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 

separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 

s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser 

òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. 

Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en 

voladís de material resistent. 

3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 

maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís 

de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció 

a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib 

nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill. 

4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 

conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un 

Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 

5.6.Prevenció de riscos catatastròfics 
 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta 

obra són: 

 

- Incendi, explosió i/o deflagració. 

- Inundació. 

- Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

- Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 

 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex 

al seu Pla de Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents 

mesures mínimes: 

 

1.- Ordre i neteja general. 

2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5.- Punts de trobada. 
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6.- Assistència Primers Auxilis. 

 

5.7.Medicina preventiva i primers auxilis 
 

5.7.1. Farmacioles 
 

Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat a l'Ordenança General. 

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material 

consumit. 

 

5.7.2. Assistència a accidents 
 

Caldrà informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis 

propis, Mútues patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, Hospitals ...) als quals 

s'haurien de traslladar els accidentats per al seu més ràpid i efectiu tractament. És 

molt convenient disposar a l'obra, i en un lloc ben visible, d'un llistat de telèfons  

direccions dels Centres Assignats per a les urgències, ambulàncies, taxis, ..., i així 

garantir un ràpid trasllat dels possibles accidentats als Centres assistencials. 

 

5.7.3. Reconeixement mèdic 
 

Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement 

mèdic previ, i que es repetirà en el període d'un any. Caldrà analitzar l'aigua destinada 

al consum dels treballadors per tal de garantir la seva potabilitat, sempre que no 

s'obtingui de la xarxa de proveïment públic. 

 

6.PREVENCIÓ DE RISCS DE DANYS A TERCERS 

 

Caldrà que siguin senyalitzats, d'acord amb la normativa vigent, els creuaments amb 

les carreteres i camins, així com els desviaments a realitzar, i que siguin preses les 

mesures de seguretat que cada cas requereixi. 

 

Es senyalitzaran els accessos naturals a l'obra, prohibint el pas a tota persona aliena a 

la mateixa, i es col·locaran, sempre que calguin, tancaments. Durant l’execució de les 

obres a les zones pròximes a edificacions, es tindran en compte les següents mesures. 

Les operacions de demolició i excavacions a zones edificades s’efectuaran amb les 

precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar 

danys a les construccions pròximes. 

 

En general, s’adoptaran, entre altres, les següents precaucions: 
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a) Abans d’iniciar els treballs es neutralitzaran les escomeses de les instal·lacions, 

d’acord amb les entitats administradores o propietàries de les mateixes. 

b) Es protegiran els elements de serveis públics o privats que puguin resultar afectats 

pels treballs. 

c) Es deixaran previstes preses d’aigua per al reg, per evitar la formació de pols durant 

els treballs. 

d) Si existeixen fissures en les construccions pròximes, es col·locaran testimonis amb la 

finalitat d’observar els possibles efectes dels treballs i efectuar el seu apuntalament o 

consolidació, si fos necessari. 

 

Es tindrà en compte, principalment: 

 

- La circulació de la maquinària prop de l’obra 

- La interferència de feines i operacions 

- La circulació dels vehicles prop de l’obra 

- Tancament, senyalització i il·luminació de l’obra d’acord amb la normativa 

vigent. Cas que el tancament envaeixi la calçada es preveurà un corredor 

protegit per al pas de vianants. El tancament ha d’impedir que persones alienes 

a l’obra puguin accedir-hi. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles, tant a l’interior de l’obra com en 

relació amb els vials exteriors. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant els treballs de 

càrrega i descàrrega 

- Comprovació de solucions d’execució amb l’estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes...). 

- Protecció de buits i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones...). 

 

No es permet l’enderrocament per empenta de qualsevol estructura. 

 

Si fóra necessari, es col·locaran proteccions contra els impactes de projeccions 

ocasionals sobre instal·lacions o construccions existents. Aquestes proteccions podran 

ser col·locades sobre els elements a protegir o en forma de cortines de xarxa metàl·lica 

suspeses de cables. 

 

Durant el desenvolupament dels treballs hauran de realitzar-se regs d’aigua perquè no 

s’aixequi la pols, si aquesta pogués produir danys o molèsties. 

 

L’àrea que envolta el lloc de l’excavació ha de ser vigilada, per a evitar possibles 

caigudes o danys a persones o animals. 
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El Contractista es responsabilitzarà de la qualificació tècnica del personal empleat, així 

com de la seva seguretat durant l’execució dels treballs. 

 

El Contractista haurà de proveir-se de quants permisos i llicències siguin necessaris per 

a la realització de treballs en zones urbanes. 

 

El contractista serà el responsable que els treballs es realitzin tal i com estiguin 

previstos, adoptant totes les mesures que siguin necessàries per evitar errors. Per això, 

realitzarà al seu càrrec tots els controls que siguin necessaris. El Director podrà fer o 

exigir quantes comprovacions cregui necessàries amb aquesta mateixa finalitat. Els 

elements tibants o d’arriostrament, així com els que serveixen de contrapès, no es 

remouran fins que les seves funcions deixin de ser necessàries, evitant que no es 

produeixin enderrocs incontrolats. 

 

Al finalitzar la jornada no hauran de restar elements de l’obra en estat inestable, amb 

la finalitat d’evitar enderrocs imprevistos. 

 

El Contractista realitzarà un reconeixement, previ a l’execució dels treballs, de l’estat 

general de les construccions adjacents i de les principals característiques estructurals 

de les mateixes. 

 

Quan les condicions del terreny ho exigeixin podrà ser convenient, i fins i tot necessari, 

que l’excavació es realitzi per etapes successives d’excavació i d’apuntalament o 

revestiment de formigó, executades per trams de forma que en tot moment la 

seguretat de les persones i l’estabilitat de les parets quedin garantides. 

 

L’excavació es realitzarà de forma que els fonaments de les edificacions no puguin ser 

descalçats ni sofreixin menyscabament de la seva seguretat per efecte de l’erosió 

produïda per corrents d’aigua o a causa de les excavacions d’ulteriors obres previstes. 

Les excavacions s’apuntalaran, quan les condicions del terreny ho requereixin, segons 

el criteri i sota la responsabilitat del Contractista. No obstant, el Director podrà exigir al 

Contractista, raonadament, l’execució d’apuntalaments, sense minvar la 

responsabilitat que en aquest incumbeix. 

 

El Contractista serà responsable, en qualsevol cas, dels perjudicis que es derivin de la 

manca o insuficiència de sosteniments i/o del seu incorrecte dimensionament i 

execució. 
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7.DOCUMENTACIÓ DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

Aquest estudi de seguretat i salut consta dels següents documents: 

 

MEMÒRIA 

PLÀNOLS 

PLEC DE CONDICIONS 

PRESSUPOST 

 

8.CONCLUSIÓ 

 

Entenem que aquest Estudi de Seguretat i Salut està redactat d’acord amb la 

normativa vigent i complint el Decret 1627/1997, de 24 d’octubre de 1997, publicat en 

el Butlletí Oficial de l’Estat de 25 d’octubre de 1997. 

 

 

Barcelona, febrer de 2011 

 

 

 

 

Daniel Enciso Fargas 

 



  



  

APÈNDIX 1  

FITXES D’ACTIVITATS, RISCS, AVALUACIÓ I MESURES 
 



 
 
  



FITXES D'ACTIVITATS, RISCS, AVALUACIÓ I MESURES 
 
VALORACIÓ DEL RISC 
 
La valoració del risc, considerant la gravetat del dany i la probabilitat del risc, s’obté de 
la taula següent: 
 

Probabilitat del risc Gravetat del dany  
1 (Baixa) 2(Mitja) 3 (Alta) 

1 (Baixa) 1 (Trivial) 2 (Tolerable) 3 (Moderat) 
2 (Mitja) 2 (Tolerable) 3 (Moderat) 4 (Important) 
3 (Alta) 3 (Moderat) 4 (Important) 5 (Intolerable) 
 
El significat dels diferents graus (trivial, tolerable, moderat, important i intolerable) 
s’indica a continuació: 
 

� 1 (trivial): el risc és anul·lat per les mesures preventives proposades. 

� 2 (tolerable): el risc es troba suficientment disminuït amb les mesures de 

prevenció proposades. 

� 3 (moderat), 4 (important) i 5 (intolerable): el risc es troba insuficientment 

disminuït amb les mesures de prevenció proposades; el contractista ha 

d’establir necessàriament, al Pla de Seguretat i Salut, mesures 

complementàries o supletòries a les indicades. 

 
A continuació es llisten els elements que constitueixen l’avaluació de riscos, els 
sistemes de protecció individual i col·lectius, i les mesures preventives, per a cada 
partida d’obra. 



1. Treballs previs i enderrocs 
 
Avaluació de riscos 
 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A DEMOLIR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 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  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació:   
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim 

de 400 g (UNE EN 812:98) 
2 /4 /6 /9 /14 /25 

H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 26 
H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE 

EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 
26 

H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció 

nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 
2 /9 /10 

H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl�lica, amb 
sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

14 

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, sense plantilla metàl�lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb 
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl�lica, sola antilliscant i 
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

2 /4 /6 /9 /10 /14 
/25 

H146J364 U Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
perforació per punxó superior a 1.100 n, pintades amb pintures epoxi i folrades 
(UNE EN 344-2:96 i UNE EN 12568:98) 

6 

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 U Granota de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en servei, de 

poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants 
(EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94 

2 /4 /6 /9 /10 /14 
/25 

H1485140 U Armilla de treball de poliester embuatada amb material aïllant  14 
H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena 

(UNE EN 471:95+erratum:96) 
4 /25 

H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per 
a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)  

14 

 
 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 
HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
4 /17 

HX11X064 U Cinturó portaeines 9 
HX11X066 U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SISTEMES DE PROTECCIÓ COL�LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /13 
/14 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, de 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /13 
/14 /17 /25 /26 
/27 

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /13 
/14 /17 /25 /26 
/27 

 
 
 
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 
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 
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 
I0000033 Sol�licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 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 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 



2. Moviment de terres 
 
Avaluació de riscos 
 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL�LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
 



EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim 

de 400 g (UNE EN 812:98) 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /25 

H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 26 
H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE 

EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 
26 

H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció 

nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 
1 /2 /3 /6 /9 

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, sense plantilla metàl�lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb 
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl�lica, sola antilliscant i 
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /25 

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1485140 U Armilla de treball de poliester embuatada amb material aïllant  14 
H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena 

(UNE EN 471:95+erratum:96) 
3 /9 /25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 9 /12 
HX11X036 U Estrebat de rases amb escuts i apuntalament interior amb estampidors interiors 

hidràulics o roscats 
3 

HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14 
/25 

HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
17 

HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL�LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, de 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

 
 



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 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Sol�licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
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 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 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 

 



3. Afermats 
 
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 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS,  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL�LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS  
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: US 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  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
 



EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim 

de 400 g (UNE EN 812:98) 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /15 /16 
/25 

H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb monitora universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 

14 

H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE 
EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 

14 

H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció 

nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 

H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl�lica, amb 
sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

14 

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, sense plantilla metàl�lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb 
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl�lica, sola antilliscant i 
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /15 /25 

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 U Granota de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en servei, de 

poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants 
(EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /16 
/25 

H1482320 U Camisa de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en servei, de 
poliester i cotó (65%-35%), (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

14 

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena 
(UNE EN 471:95+erratum:96) 

12 /25 

H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per 
a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)  

14 

H1489790 U Jaqueta de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en servei, de 
poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants 
(EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

14 

 
 



MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X012 U Serra circular reglamentària amb certificat ce, equipada amb sistema integrat de 

seguretat amb protector de disc inferior fix, superior abatible, aturada 
d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal  

9 /10 

HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 U Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats  11 
HX11X025 U Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal�lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 U Quadre elèctric secundari provisional d'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 
HX11X054 U Instal�lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra 

en rails de grua torre, masses metàl�liques, quadres elèctrics, conductors de 
protecció 

16 

HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
4 /10 

HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 
HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col�locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
 
 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL�LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, de 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

 
 



MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 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 
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, sol�licitar 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 línies 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 

 



4. Seguretat vial 
 
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: US 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 SUBSTÀNCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTÍCULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
 



EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim 

de 400 g (UNE EN 812:98) 
1 /2 /4 /6 /9 /16 
/25 

H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 14 
H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció 

nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 
1 /2 /4 /6 /14 /25 

H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl�lica, amb 
sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

14 

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, sense plantilla metàl�lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb 
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl�lica, sola antilliscant i 
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /4 /6 /9 /25 

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 U Granota de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en servei, de 

poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants 
(EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1482320 U Camisa de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en servei, de 
poliester i cotó (65%-35%), (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

14 

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena 
(UNE EN 471:95+erratum:96) 

4 /25 

H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per 
a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)  

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 
HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X024 U Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal�lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 U Quadre elèctric secundari provisional d'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 /25 
HX11X054 U Instal�lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra 

en rails de grua torre, masses metàl�liques, quadres elèctrics, conductors de 
protecció 

16 

HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X064 U Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 
HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col�locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
 
 
 
 
 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL�LECTIVA 



 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, de 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

 
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 
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’embolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol�licitar 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 ergonómiques 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 línies 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 divisió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs al 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 



5. Drenatge longitudinal 
 
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 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS  
18 CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
  



EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim 

de 400 g (UNE EN 812:98) 
1 /2 /6 /9 /14 /24 
/25 

H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb montura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 

14 

H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE 
EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 

14 

H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció 

nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 
1 /2 /6 /9 /24 /25 

H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl�lica, amb 
sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

14 

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, sense plantilla metàl�lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb 
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl�lica, sola antilliscant i 
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /6 /9 /14 /18 
/24 /25 

H1481343 U Granota de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en servei, de 
poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants 
(EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94 

1 /2 /6 /9 /14 /18 
/24 /25 

H1482320 U Camisa de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en servei, de 
poliester i cotó (65%-35%), (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

1 /2 /6 /9 /14 /18 
/24 /25 

H1483344 U Pantalons de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en servei, de 
poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants 
(EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

1 /2 /6 /9 /14 /18 
/24 /25 

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena 
(UNE EN 471:95+erratum:96) 

25 

H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per 
a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)  

14 

 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 
HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
17 

HX11X064 U Cinturó portaeines 9 
HX11X074 U Detector de gasos portàtil 17 
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 

 
 



SISTEMES DE PROTECCIÓ COL�LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /14 /17 
/18 /24 /25 

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, de 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /14 /17 
/18 /24 /25 

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /6 /9 /14 /17 
/18 /24 /25 

 
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 
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 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 25 
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 
I0000045 Formació 18 
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 
I0000079 Realitzar els treballs al 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 
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 

 
  



6. Drenatge transversal 
 
Avaluació de riscos 
 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL�LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL�LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL�LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
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: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL�LOCACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS SE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
 



EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim 

de 400 g (UNE EN 812:98) 
1 /2 /3 /4 /10 /11 
/14 /15 /24 /25 

H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb montura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 

10 /14 /18 

H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 14 
H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE 

EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 
14 

H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció 

nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /24 

H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl�lica, amb 
sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

14 

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, sense plantilla metàl�lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb 
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl�lica, sola antilliscant i 
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 U Granota de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en servei, de 

poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants 
(EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1482320 U Camisa de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en servei, de 
poliester i cotó (65%-35%), (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1483344 U Pantalons de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en servei, de 
poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants 
(EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena 
(UNE EN 471:95+erratum:96) 

11 /25 

H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per 
a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)  

14 

 
 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X016 U Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats  11 
HX11X028 U Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X036 U Estrebat de rases amb escuts i apuntalament interior amb estampidors interiors 

hidràulics o roscats 
3 

HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /4 /6 /14 
HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
3 /17 

HX11X066 U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 
HX11X068 U Suport per a bufador en repòs d'equip de tall oxiacetilènic 15 
HX11X074 U Detector de gasos portàtil 17 
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 

 
 



SISTEMES DE PROTECCIÓ COL�LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, de 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

 
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 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Sol�licitar 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 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /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’embolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol�licitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 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 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 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 
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 
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC DE CONDICIONS 

1.1 Identificació de les obres 

Les obres corresponen al projecte constructiu de la plataforma reservada per a 

l’autobús a la ciutat de Girona. 

1.2 Objecte 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 

d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) 

de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans 

Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció 

Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, 

així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar 

l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus 

d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions 

tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

 

a) Totes aquelles contingudes al ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a 

la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció de 

Política Territorial i Obres Públiques’‘. 

 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 

Tecnològiques de l’Edificació vigents segons el ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i el 

"Ministerio de Fomento". 

 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 

companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de 

l’oferta. 

1.3 Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 

‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, 

l'Estudi de Seguretat tindrà que formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu 

defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i 

recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de 

l'obra, contenint com a mínim els següents documents: 
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Memòria 

 

Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o 

que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin 

ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels 

riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats anteriorment, 

especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i 

reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin 

mesures alternatives. 

 

Plec 

 

De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 

reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es 

tracti, així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les 

característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips 

preventius. 

 

Plànols 

 

On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 

comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les 

especificacions tècniques necessàries. 

 

Amidaments 

 

De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o 

projectats. 

 

Pressupost 

 

Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de 

Seguretat i Salut. 

1.4 Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, 

del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents 

amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, 

adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la 
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realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es 

tingui que materialitzar. 

 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i 

Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, 

són d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 

 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 

constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 

d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 

l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de 

la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant 

sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i 

amb els seus propis mitjans. 

 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 

Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap 

modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als 

documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document 

contractual. 

 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no 

obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 

documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en 

cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions 

Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques 

Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les 

Prescripcions Tècniques Generals. 

 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de 

ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri 

de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de 

Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
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2. DEFINICIONS I COMPETENCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet 

constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de 

l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 

 

1. Evitar els riscos. 

2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

3. Combatre els riscos en el seu origen. 

4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la 

concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els 

mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina 

monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti 

cap. 

7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la 

tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions 

socials i la influència dels factors ambientals al treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 

individual. 

9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

2.1 Promotor 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor 

qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 

col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, 

les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o 

cessió a tercers sota qualsevol títol. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor 

1. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase 

de Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 

2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 

Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació 

prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de 

Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions 

pertinents. 
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3. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte 

intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de 

l'obra. 

4. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació 

del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de 

les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material 

de les mateixes. 

5. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix 

al Promotor de les seves responsabilitats. 

6. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les 

preceptives llicències i autoritzacions administratives. 

7. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin 

en compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, 

degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap 

baix, equivalents. 

2.2 Coordinador de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i 

Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements 

específics i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 

 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de 

concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o 

Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del 

Projecte 

1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el 

Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en 

matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 

 

a) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  

finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es 

desenvolupin simultània o successivament. 

b) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases 

de treball. 

 

2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per 
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integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i 

elaboració del projecte d'obra.  

 

3. Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer 

redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut 

d'Obra 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel 

Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors 

autònoms o diversos treballadors autònoms. 

 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de 

l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 

31/1995) : 

 

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el 

fi de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de 

desenvolupar simultània o successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs 

o fases de treball.  

 

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi 

ha dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera 

coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 

15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) 

durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què 

es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions 

mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte 

les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de 

desplaçament o circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans 

auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic 

de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi 

de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels 
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treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i 

dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o 

substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 

h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps 

efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 

treballadors autònoms. 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o 

activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 

 

3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, 

les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa 

prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de 

la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels 

mètodes de treball. 

 

6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 

persones autoritzades.  

 

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant 

del Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en 

Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents 

agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà 

presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva 

de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la 

decisió executiva que calgui. 

 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al 

Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció 

d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors 

autònoms i treballadors. 

2.3 Projectista 
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És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb 

subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres 

tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la 

col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 

documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista 

1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut 

en fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 

31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que 

puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant 

l'execució de les obres.  

 

2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions 

parcials. 

2.4 Director d'Obra 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o 

Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, 

estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el 

defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions 

del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el 

Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la 

funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra 

executada i de la seva qualitat. 

 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 

Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut 

en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i 

de l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

 

2. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels 

productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves 
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precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions 

ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i 

disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis 

Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i 

l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 

3. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 

d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta 

interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i 

solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

 

4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 

conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per 

la marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, 

sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives 

contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

 

5. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant 

prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de 

l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

 

6. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, 

amb els visats que siguin preceptius. 

 

7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i 

de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de 

Seguretat. 

8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 

seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 

desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran 

pel Coordinador al Llibre d’incidències 

 

9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la 

Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, 

amb els visats que foren perceptius.  

2.5 Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

Definició de Contractista 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 

contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de 
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solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o 

part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de 

Seguretat i Salut. 

 

Definició de Subcontractista 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el 

contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 

instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, 

del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista 

1. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius 

de l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable 

i a les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i 

Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la 

sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de 

Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

 

2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional 

i econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per 

actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de 

Seguretat i Salut.  

 

3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del 

Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  

titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les 

característiques i complexitat de l’obra. 

 

4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 

requereixi. 

 

5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de 

l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 

 

6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de 

Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els 

suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de 

Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del 

Coordinador de Seguretat. 

 

7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 
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Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

 

8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 

 

9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 

activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

 

a) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i 

Salut (PSS). 

b) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint 

en compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació 

d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també 

complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 

1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

c) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms 

sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i 

salut a l'obra. 

d) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 

matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la 

Direcció Facultativa. 

 

10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta 

de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en 

relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, 

als treballadors autònoms que hagin contractat. 

 

11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 

conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al 

Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals. 

 

12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 

prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

 

13. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 

Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a 

realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. 

Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 

acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria 
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d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei 

a l’obra. 

 

14. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 

concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de 

coordinació.  

 

15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del 

Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al 

Subcontractistes. 

 

16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs 

mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament 

segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, 

els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

 

17. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del 

Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la 

Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el 

càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap 

d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu 

d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat 

General, ostentaran successivament la prelació de representació del 

Contractista a l'obra. 

 

18. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de 

l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom 

figurarà al Llibre d'Incidències. 

 

19. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra 

i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a 

l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

 

20. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i 

Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant 

del personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures 

sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació 

del personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal 

dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 

Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats 

verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o 
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objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 

recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació 

dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, 

aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs 

constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures 

auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i 

canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre 

mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal 

vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 

 

21. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una 

cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat 

General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, 

haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que 

s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, 

s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor 

General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, 

amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

 

22. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha 

reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació 

de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. 

i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

 

23. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària 

per a  cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i 

el seu entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes 

que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, 

imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del 

Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a 

l'obra. 

 

24. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 

seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 

desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran 

pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

  

25. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 

desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 

Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors 

Autònoms.  
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26. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del 

recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de 

policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i 

curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb 

destinació als visitants de les oficines d'obra. 

 

27. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència 

per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin 

posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e 

instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

 

28. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús 

d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa. 

 

29. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà 

per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol 

d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, 

sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del 

Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat 

per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza 

l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en 

aquesta obra en concret. 

2.6 Treballadors Autònoms 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma 

personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de 

treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el 

Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de 

l’obra. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom 

1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la 

Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les 

tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

 

2. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex 

IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
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3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 

treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 

4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació 

d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació 

coordinada que s'hagi establert. 

 

5. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, 

de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

 

6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 

773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 

relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels 

treballadors. 

 

7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria 

de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o 

Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

 

8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de 

Seguretat i Salut (PSS): 

 

a) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de 

respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, 

dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a 

disposició dels seus treballadors. 

b) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat 

a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i 

respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents 

sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que 

s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

2.7 Treballadors 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom 

que realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per 

compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment 

davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats 
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corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions 

d’aquell. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador 

1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i 

Salut. 

2. El deure d'indicar els perills potencials. 

 

3. Té responsabilitat dels actes personals. 

 

4. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular 

propostes, en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de 

Seguretat i Salut (PSS). 

 

5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

 

6. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 

 

7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la 

seva integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 

 

8. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i 

Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i 

dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.  

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARACTER CONTRACTUAL 

Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual 

ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents 

contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

 

1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

 

2. Bases del Concurs. 

 

3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 

Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
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4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 

5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 

Seguretat i Salut. 

 

6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 

Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o 

durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

 

7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 

8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 

 

9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut 

del Contractista per l’obra en qüestió. 

 

10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna 

del Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte 

seran considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o 

discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides 

i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de 

Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions 

pertinents. 

 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 

contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra 

qui desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots 

els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball 

relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel 

Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de 

Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el 

Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les 

conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin 

pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 

 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, 

omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de 

l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la 
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reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la 

construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la 

intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser 

materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el 

Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa 

qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en 

cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots.  

3.1 Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 

aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva 

pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts 

del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà 

indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de 

subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor 

desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels 

continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar 

el Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de 

l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants.  

3.2 Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a 

redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut 

adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ 

PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI 

DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   

 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits 

formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena 

llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut.      
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3.3 El ''Llibre d'Incidències'' 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 

D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel 

Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 

D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 

 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà 

d’estar permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a 

disposició de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 

Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de 

Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del 

representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que 

considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i 

Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, 

en un termini inferior a 24 hores. 

 3.4 Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 

Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 

representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra 

o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser 

elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent 

de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es 

derivin. 

 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de 

les seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o 

corporació que tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 

  

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 

2.1. del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí 

incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà 

a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap 

endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin 

expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà 

validesa o força o efecte algun. 
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El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, 

representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació 

contractual vinculant en matèria de Seguretat.  

 

El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no 

serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri 

o assumeixi el Contractista. 

 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o 

privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de 

Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament 

expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 

 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en 

matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, 

addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 

 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 

documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de 

la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es 

dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, 

podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord 

amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

4. NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 

normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o 

no, que pugui ésser d’aplicació. 

 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa 

aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable 

a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i 

correspongui aplicar al seu Pla.   

4.1 Textos generals 

Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de 

febrer de 1940, en vigor capítol VII. 
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Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 d’abril 

de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

 

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de 

treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 

 

Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M. 

20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 

 

Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 

5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions O.22 de 

març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 

1973. 

 

Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. BOE 

16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 

 

Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M. 12 

de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 

 

Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 28 

de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de 

setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 

 

Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de 

1987. BOE 29 de desembre de 1987. 

 

Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre 

de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de juny de 2001. 

Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de 

riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 

 

Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de 

1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998. 

 

Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. 

BOE 23 d’abril de 1997. 

 

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. R.D. 486/1997 de 

14 d’abril. BOE 23 d’abril de 1997. 
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Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de 

Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 

487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

 

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de 

visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 

 

Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la 

Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. de 

22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 

 

Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents 

Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. 

Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 1998. 

 

Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats amb 

els Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 

 

Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats 

d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 de 

juny de 2003. 

Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE de 

24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de juny de 

2000. 

 

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors 

d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 

1997. 

 

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels 

Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997.  

 

Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en 

les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 

 

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 1627/1997 

de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 
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4.2 Condicions ambientals 

Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de 

1940. 

 

Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el 

treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 

4.3 Incendis 

Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 

 

Ordenances Municipals  

 

Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i 

Ordre MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures preventives establertes 

pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 

4.4 Instal·lacions elèctriques 

Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 de 

desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 

 

Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 de 

setembre de 2002. 

 

Instruccions Tècniques Complementàries. 

4.5 Equips i maquinària 

Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de maig de 

1979. 

 

Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de 

novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 

 

Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny 

de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 
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Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. BOE 2 

de desembre de 2000. 

 

Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de 

Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 

 

Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 

 

Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 

 

ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 de maig 

de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

 

ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. BOE 9 

de juny de 1989. 

 

ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues 

mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 

2003. 

 

ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats. 

O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 

4.6 Equips de protecció individual 

Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció Individual. 

R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M. 

de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995 i 

complementat per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, i 

modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors 

d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997. 

 

Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, de 

20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 

de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 

de 6 de març), i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 

2002. 

 

Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 18 

de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE 
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núm. 151 de 25 de juny de 1999). Complementada per la Resolució de 28 de juliol de 

2000. BOE 8 de setembre de 2000. 

4.7 Senyalització 

Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. 

R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 

 

Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 

4.8 Diversos 

Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 

Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

5.1 Criteris d'aplicació 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, 

la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi 

de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 

 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 

quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total 

com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que 

es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de 

difícil previsió. 

 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de 

Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel 

Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament 

motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de 

protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost 

del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més 

del mateix. 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 

contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 

pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 
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professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 

tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri 

es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat 

Preventiva (MAUP). 

5.2 Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar 

inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de 

Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les 

partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

per cada obra.    

 

El sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals, es podrà convenir 

amb antelació a l'inici dels treballs, sempre en funció a l'efectiu compliment dels 

compromisos contemplats en el Pla de Seguretat. En aquest cas, el sistema proposat és 

d’un pagament fix mensual a conta, d’un import corresponent al pressupost de 

Seguretat i Salut dividit pel nombre de mesos estimats de durada.  

5.3 Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de 

Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució 

material de les obres. 

 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a 

mínim un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió 

de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter 

oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV 

del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques. 

5.4 Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 

Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels 

restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió 

del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, 

duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 
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1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  

4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 

d’homologació com Contractista, per la mateixa 

Propietat, durant 2 anys. 

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

6.1 Previsions del Contractista per a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 

nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  

concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en 

aquesta obra. 

 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 

Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 

 

 

Tècniques analítiques de seguretat 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la 

detecció de riscos i la recerca de les causes. 

 

Prèvies als accidents 

� Inspeccions de seguretat. 

� Anàlisi de treball. 

� Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

� Anàlisi del entorn de treball. 

 

Posteriors als accidents 

� Notificació d'accidents. 

� Registre d'accidents 

� Investigació Tècnica d'Accidents. 

 

Tècniques operatives de seguretat 
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Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 

d'aquestes corregir el Risc  

 

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o 

sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de 

Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques 

Operatives sobre 

 

El Factor Tècnic 

� Sistemes de Seguretat  

� Proteccions col·lectives i Resguards 

� Manteniment Preventiu 

� Proteccions Personals 

� Normes 

� Senyalització 

 

El Factor Humà 

� Test de Selecció prelaboral del personal. 

� Reconeixements Mèdics prelaborals. 

� Formació 

� Aprenentatge 

� Propaganda 

� Acció de grup 

� Disciplina 

� Incentius 

6.2 Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, 

lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i 

Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els 

procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a 

controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present 

Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 

1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla 

d’Acció Preventiva.  

 

2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista 

Principal 

 



ANNEX 19: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PLEC DE CONDICIONS 

 

33 
 

3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a 

l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la 

Prevenció. 

 

4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció. 

 

5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

 

6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa. 

 

7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

6.3 Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en 

matèria de Seguretat i Salut 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 

Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa 

vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla 

de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de 

l'empresa adjudicatària de les obres. 

 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 

concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa 

Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 

/1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor 

comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua 

d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del 

Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica 

preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 

 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 

empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals 

de Prevenció en aquesta obra. 

 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, 

que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de 

l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i 

manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i 

temps de dedicació a aquestes funcions. 
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6.4 Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del 

Treball 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, 

el Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà 

l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre 

de treball. 

 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 

d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la 

normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  

 

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà 

l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en 

Medicina Preventiva. 

 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del 

termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà 

d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les 

seves condicions psicofísiques. 

 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors 

del Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent 

reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 

 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, 

Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i 

Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 

 

� Higiene i Prevenció al treball. 

� Medicina preventiva dels treballadors. 

� Assistència Mèdica. 

� Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

� Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

� Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa. 

6.5 Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del 

Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic 

Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, 
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com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més 

qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es 

formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 

 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, 

amb la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als 

centres assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del 

control de la dotació de la farmaciola. 

 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la 

importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió 

Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims 

Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta 

‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra 

del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o 

concertat). 

6.6 Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació 

que reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. 

El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin 

com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. S'efectuarà entre el 

personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu 

abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, 

MÀQUINES I/ MAQUINES FERRAMENTES 

7.1 Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 

Definició 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en 

el seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., 

associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular 

destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un 

material. El terme equip i/o màquina també cobreix: 
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� Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a 

funcionar solidàriament. 

 

� Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que 

es comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a 

una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no 

sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat 

que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús 

normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la 

consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 

Característiques 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions 

d’utilització, esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les 

especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de 

seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les 

corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els 

plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant 

ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa 

de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, 

com a mínim, les següents dades: 

 

� Nom del fabricant. 

� Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

� Tipus i número de fabricació. 

� Potència en Kw. 

� Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat 

acreditada, si procedeix. 

7.2 Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 

Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

Elecció d’un Equip 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a 

uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi 

Ambient de Treball. 

 

Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
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Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions 

mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de 

treball’‘: 

 

Emmagatzematge i manteniment 

Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, 

fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 

col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 

entre 15 i 25ºC. 

 

L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 

documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament 

i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

7.3 Normativa aplicable 

7.3.1 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions 

i dates d’entrada en vigor 

 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

 

Directiva fonamental. 

 

� Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 

29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 

(D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 

175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). 

Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 

98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

 

o Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 

d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 

8/2/95). 

 

o Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins 

l’1/1/95. 
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o Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 

 

Excepcions: 

� Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins 

l’1/1/96. 

 

� Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període 

transitori fins l’1/1/97. 

 

� Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la 

Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període 

transitori fins l’1/1/97. 

 

� Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 

Altres Directives. 

� Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se 

amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada 

per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  

 

o Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), 

modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

 

o Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

 

o Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins 

l’1/1/97. 

 

o A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció 

General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 

� Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. 

Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, 

de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 

 

o Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 

15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre 
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(B.O.E. de 24/1/95). 

 

o Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

 

o Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins 

l’1/1/97. 

 

� Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica 

(D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 

93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 

92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 

(D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 

 

o Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), 

modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 

28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 

 

o Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins 

l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor 

de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

 

� Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 

26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 

 

o Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 

5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 

27/3/95). 

 

o Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori 

fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

 

� Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 

l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes 

de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 

100, de 19/4/94). 

 

o Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

 

o Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
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� Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 

l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió 

(D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 

 

o Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 

� Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al 

progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 

sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les 

obres de construcció. 

 

o Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); 

Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, 

de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. 

de 12/4/96). 

 

o Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 

� Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions 

mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball 

dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la 

Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 

30/12/95). 

 

o Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 

 

o Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els 

apartats 2 i 3 de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 

 

Normativa d’aplicació restringida 

� Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 

disposicions en matèria de normalització i homologació de productes 

industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual 

s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de 

Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o 

sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

 

� Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
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Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció 

referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

 

� Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per 

a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 

14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

 

� Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció 

Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i 

Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 

17/7/03). 

 

� Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i 

refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament 

d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades 

usades (B.O.E. de 17/7/03). 

� Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 

disposicions en matèria de normalització i homologació de productes 

industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

 

� Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de 

Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. 

de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de 

juny de 2001. 

8. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE PARTIDES DE SEGURETAT I 

SALUT 

8.1 Proteccions individuals i col·lectives en el treball 

8.1.1 Proteccions individuals 

Definició i condicions d’utilització 

 

Definició 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o 

diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com 

qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

 

S’ han considerat els tipus següents: 
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� Proteccions del cap. 

� Proteccions per a l’ aparell ocular i la cara. 

� Proteccions per a l’ aparell auditiu. 

� Proteccions per a l’ aparell respiratori. 

� Proteccions de les extremitats superiors. 

� Proteccions de les extremitats inferiors. 

� Proteccions del cos. 

� Protecció del tronc. 

� Protecció per treball a laintempèrie. 

� Roba i peces de senyalització. 

� Protecció personal contra contactes elèctrics. 

 

Resten expressament exclosos: 

 

� - La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 

destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador. 

� - Es equips dels serveis de socors i salvament. 

� - Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 

manteniment de l’ordre. 

� - Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 

� - El material d’esport. 

� - El material d’autodefensa o de dissuasió. 

� - Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors 

de molèstia. 

 

Condicions d’utilització 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el 

seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties 

innecessàries. A tal fi hauran de: 

 

� Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 

� Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat 

de salut del treballador. 

� Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 

 

En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, 

aquests hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació 

amb el risc o riscos 

corresponents. 
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Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. L’a persona 

que l’utilitza restà obligat a informar i instruir del seu ús adequat, als treballadors, 

organitzant, si és necessari, sessions d’entrenament, especialment quan es 

requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 

 

� Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI. 

� Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari. 

� Referència als accessoris i peces de reposada. 

� Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat 

pel fabricant. 

 

Les condicions en què l’EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 

 

� La gravetat del risc. 

� El temps o freqüència d’exposició al risc. 

� Les condicions del lloc de treball. 

� Les prestacions del propi EPI. 

� Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin 

pogut evitarse. 

 

L’ús dels EPI, en principi, és personal, i solament són transferibles alguns d’ells, previ 

tractament o cobriment recanviables, que garanteixin la higiene i salut dels 

subsegüents usuaris. 

 

L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i 

aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l’usuari. 

 

L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el 

qual ho va a utilitzar. 

 

L’EPI s’utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. Les 

adaptacions artesanals i/o decoratives que redueixin les característiques físiques de 

l’EPI, anul·len o redueixen la seva eficàcia, restant l’usuari sense protecció física ni 

legal en cas d’accident. 

 

Mentre subsisteixi el risc, l’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari. 

 

Proteccions pel cap 

Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents 

activitats: 
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� Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i 

llocs de treball situats en altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i 

instal·lació de bastides i demolició. 

� Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, 

pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions 

tubulars. 

� Obres en foses, rases, pous i galeries. 

� Moviments de terra i obres en roca. 

� Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 

desplaçament de runes. 

� Utilització de pistoles fixaclaus 

� Treballs amb explosius. 

� Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 

� Manteniment d’obres i instal·lacions industrials. 

 

Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció 

específica d'ulls i oïdes. 

 

Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a 

màquines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació 

permanent i ocasional de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la 

cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i 

adorns sortints. 

 

Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà 

obligatori l’ús de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus "mànega elàstica de 

punt", adaptables sobre el casc (mai al seu interior). 

 

Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’objectes o topades sobre el 

cap, serà perceptiva la utilització de casc protector. 

 

Proteccions per a l’aparell ocular 

Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 

 

� Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 

� Acció de pols i fums. 

� Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

� Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

� Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

� Enlluernament 
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La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, 

pantalles transparents o viseres. 

 

� Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser 

completament tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament 

antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran 

com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o 

tamís antiestàtic; en els demés casos seran de muntura de tipus normal i 

amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor 

ventilació. 

� Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir 

ulleres de Protecció tipus "panoràmiques", amb armadura de vinil flexible i 

amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

� En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser 

de reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament. 

�  Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets 

i s'adequaran protegits contra fregament. Seran d'ús individual i no podran 

ser utilitzats per diferents persones. 

 

Proteccions per a la cara 

Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents 

activitats: 

 

� Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 

� Treballs de perforació i burinat. 

� Talla i tractament de pedres. 

� Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 

� Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 

� Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 

� Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 

� Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 

detergents corrosius. 

� Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 

� Activitats en un entorn de calor radiant. 

� Treballs que desprenen radiacions. 

� Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 

 

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la 

pantalla haurà ’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor 

lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 

elèctric. 



Plataforma reservada per a l’autobús a la ciutat de Girona 

 

46 
 

 

Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit 

aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un 

visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de 

suportar. 

 

Als treballs de soldadura elèctrica, es farà servir l'equip de pantalla de mà 

anomenada "Caixó de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre 

transparent, sent retràctil el fosc per facilitar la picada de l'escòria i fàcilment 

recanviables ambdós. Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de 

soldadura amb gas inert (Nertal), es faran servir les pantalles de cap amb atallatge 

graduable per a poder-se ajustar. 

Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part 

metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de 

soldar. 

 

� Vidres de protecció: 

� Quan al treball a realitzar existeixi risc d’enlluernament, les ulleres seran de 

color o portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient. 

� En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat 

i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de 

reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 

 

Proteccions per a l’aparell auditiu 

Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les següents 

activitats: 

 

� Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 

� Treballs de percussió. 

� Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 

 

Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat 

establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització 

d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides 

generals d'aïllament i insonorització que procedeixi adoptar. 

 

Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de 

suportar-los, d'auriculars amb filtre, orelles de coixinet, casquets antisorolls o 

dispositius similars. 
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Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps 

contra soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable, cotó o llana de vidre. 

 

La protecció dels pavellons de l’oïda poden combinar-se amb la del crani i la cara 

pels mitjansprevistos en aquest estudi.  

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

 

Proteccions per a l’aparell respiratori 

Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels 

següents riscos: 

� Pols, fums i boires. 

� Vapors metàl·lics i orgànics. 

� Gasos tòxics industrials. 

� Monòxid de carboni. 

� Baixa concentració d’oxigen respirable. 

 

Els mitjans de protecció de la cara podran ser de tipus diversos, en funció del risc a 

minimitzar en les següents activitats: 

 

� Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, 

quan puguin existir riscos d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen. 

� Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui 

desprendre’s pols. 

� Pintura amb pistola sense ventilació suficient. 

� Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de 

clavegueram. 

� Treballs en instal·lacions frigorífiques en les quals existeixi un risc 

d’escapament de fluid frigorífic. 

 

L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l’ambient una 

concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els 

quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 

 

Els filtres mecànics s’hauran de canviar sempre que el seu ús i nivell de saturació 

dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de 

cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any. 

 

Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria adequada al risc, 

per ingestió de llet o qualsevol altra solució empírica equivalent, que ocasionalment 

encara compte amb adeptes al nostre sector. 
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Proteccions de les extremitats superiors 

Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de 

guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

� Treballs de soldadura. 

� Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 

� Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 

� Treballs amb risc elèctric 

 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, 

mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la 

dificultat de moviments al treballador. 

 

En determinades circumstàncies la protecció es limitarà als dits o palmells de les 

mans, fent-se 

servir als efectes didals o manyoples. 

 

Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè 

o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel 

qual han estat fabricats, prohibint la utilització d’altres guants que no compleixin 

aquest requisit indispensable. 

 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 

cirurgià. 

 

Proteccions de les extremitats inferiors 

Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 

treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de 

l’activitat: 

 

Calçat de protecció i de seguretat: 

 

� Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 

� Treballs en bastides. 

� Obres de demolició d’obra grossa. 

� Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin 

encofrat i desencofrat. 

� Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge. 

� Obres d’ensostrat. 

� Treballs d’estructura metàl·lica. 

� Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics. 

� Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 
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� Treballs de transformació de materials lítics. 

� Manipulació i tractament de vidre. 

� Revestiment de materials termoaïllants. 

� Prefabricats per a la construcció. 

 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

 

� Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 

 

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de 

penetració de masses en fusió: 

 

� Soldadors. 

 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 

seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per 

evitar la corrosió. 

 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús 

de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment tractat i s’haurà 

de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 

 

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que 

hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de 

treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc. 

 

En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits 

màxims de efensa davant d’aquestes. 

 

Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat 

aïllant sense cap element metàl·lic. 

 

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de 

ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament 

davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 

 

Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als 

llocs que existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, 

encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles d'acer flexible sobre el bloc 

del pis de la sola, simplement col·locades a l’interior o incorporades en el calçat des 

d’origen. 
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La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb 

l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, amiant, cautxú o teixit ignífug. 

 

Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat 

serà de aterials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 

 

Proteccions del cos 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció 

de les següents activitats: 

 

� Treballs en bastides. 

� Muntatge de peces prefabricades. 

� Treballs en pals i torres. 

� Treballs en cabines de grues situades en altura. 

 

En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu 

l’ús de cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 

 

Aquests cinturons compliran les següents condicions: 

 

� Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, 

esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel 

cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o quan la data de 

fabricació sigui superior als 4 anys. 

� Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no 

podran anar ubjectes mitjançant reblons. 

 

La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 

mm. Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb 

línies elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda. La 

sirga d’amarrador també serà de oliamida, però de 16 mm de diàmetre. 

 

Es vigilarà de manera especial la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. En tot 

cas, la llargada de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes 

possibles. El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la vida útil, 

durant el temps que persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà individualment 

assignat a cada usuari amb rebut signat per part del receptor. 
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Proteccions del tronc 

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats 

de les activitats: 

 

Peces i equips de protecció: 

 

� Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 

detergents corrosius. 

� Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient 

calent. 

� Manipulació de vidre pla. 

� Treballs de rajat de sorra. 

� Treballs en cambres frigorífiques. 

 

Roba de protecció antiinflamable: 

 

� Treballs de soldadura en locals exigus. 

 

Davantals antiperforants: 

 

� Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se 

cap el cos. 

 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

 

� Treballs de soldadura. 

� Treballs de forja. 

� Treballs de fosa i emmotllament. 

 

Protecció per a treballs a la intempèrie 

Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques 

compliran les 

següents condicions: 

 

� Què no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

� Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

� Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

� Facilitat d’aireació. 

 

La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal 

motiu és recomanable l’emprament de pantalons amb pitet i armilles, tèrmics. 
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Roba i peces de senyalització 

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les 

següents característiques: 

 

� Què no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

� Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

� Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

� Facilitat d’aireació. 

� Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

 

Protecció personal contra contactes elèctrics 

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, 

seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

 

� Treballs de muntatge elèctric. 

� Treballs de manteniment elèctric. 

� Treballs d’explotació i transport elèctric. 

 

Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu 

voltant, faran servir roba sense accessoris metàl·lics. 

 

Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, 

granota resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, 

eines dielèctriques i bosses per al trasllat. 

Condicions de manteniment 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 

assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 

entre 15 i 25ºC. 

 

Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 

recepció i rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 

 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 

l’ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel 

fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l’EPI), 

amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
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Unitat i criteris d’ amidament 

U unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 

Normativa de compliment obligatori 

LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

 

REAL DECRETO 773/97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual. 

 

REAL DECRETO 1407/92 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 

regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 

de los equipos de 

protección individual. 

 

REAL DECRETO 159/95 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se 

modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las 

condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 

equipos de protección individual.  

 

RESOLUCION 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General 

de Industria y Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 

de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 

 

RESOLUCION 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General 

de Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 20 de 

abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

8.1.2 Proteccions col·lectives 

Definició i condicions de les partides d'obra executades 

 

Definició 

Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre 

si, associats de forma solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que 

s’oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat 

d’impedir o reduïr les conseqüències del contacte amb les persones o els béns 

materials circumdants, susceptibles de protecció. 
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Condicions generals 

Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos 

per als treballadors exposats a l’energia fora de control apantallades pel SPC, i pels 

usuaris d’Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 

 

En el seu muntatge es tindrà en compte la necessitat de suficient espai lliure entre 

els elements mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. 

 

Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en 

tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC 

 

Els SPC no hauran d’utilitzar-se de forma o en operacions o en condiciones 

contraindicades pel projectista o fabricant. Tampoc podran utilitzar-se sense els EPI 

previstos per a la realització de l’operació que es tracti. 

 

Els SPC solament podran utilitzar-se de forma o en operacions o en condicions no 

considerades pel projectista o fabricant, si prèviament s’ha realitzat una avaluació 

dels riscos que això comportaria i si s’han pres les mesures pertinents per a la seva 

eliminació o control. 

 

Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús 

són les adequades i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 

 

Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es produeixen deterioraments, trencadures o altres 

circumstàncies que comprometin la eficàçia de la seva funció. 

 

Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser 

totalment protegits, hauran d’adoptar-se les precaucions i utilitzar-se les 

proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos al mínim possible. 

 

Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a 

un element perillós, l’operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars 

adequats i que garanteixin una distància de seguretat suficient. 

 

Els SPC hauran de ser instal·lats i utilitzats de forma que no puguin caure, bolcar o 

desplaçar-se de forma incontrolada, posant en perill la seguretat dels treballadors. 

 

Els SPC no hauran de sotmetre’s a sobrecàrregues, sobrepressions o tensions 

excessives que puguin posar en perill la seguretat dels treballadors beneficiaris o la 

de tercers.  
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El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se de manera segura, 

especialment mitjançant el compliment de les instruccions del projectista, fabricant 

i/o subministrador. 

 

Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels 

SPC que puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran 

després d’haver aturat l’activitat. 

 

Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè 

aquestes operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 

 

Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components 

d’eficàcia preventiva o hauran de prendre’s les mesures necessàries per a 

impossibilitar el seu ús. 

 

Les eines manuals que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de 

característiques i grandària adequats a l’operació a realitzar. La seva col·locació i 

transport no haurà d’implicar riscos per a la seguretat dels treballadors. 

 

Lona 

Es col·locarà per a impedir la caiguda d’objectes a l’exterior d’una plataforma de 

treball, així com per a aïllar a aquells de les condicions atmosfèriques adverses. 

 

En aquells casos on es facin treballs de soldadura o similars, la lona haurà de ser de 

teixit ignífug equivalent (recordis que els teixits de fibra asbèstica estan 

absolutament prohibits). 

 

Es tindrà en compte els ancoratges de la lona a l’estructura suport. 

 

Condemna de buits horitzontal 

En forats horitzontals a zones de pas o de treball, de Ø inferior a 5 m. 

 

Seran de fusta, xapa, xarxat, etc., sòlidament fixats i no permetran la caiguda de 

persones i objectes. 

 

Els buits horitzontals projectats sobre els sostres per a permetre el pas 

d’instal·lacions, es condemnaran preferiblement amb malla electrosoldada de rondí 

de diàmetre mínim de 3 mm i  grandària màxim de reticle de 100x100 mm, 

embegut perimetralment al cèrcol de formigó, capaç de garantir una resistència > 

1.500 N/M2. ( 150 kg / m2). 
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La principal funció de la protecció de buits horitzontals és la d’absorbir energia 

d’impacte per a caigudes d’objectes despreniments des de cotes superiors, per tal 

motiu es tindrà en compte per al seu disseny el pes i l’altura de caiguda. 

 

Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 

 

� Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com 

a resultat de l’acció del camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i 

vertical inicials. 

� Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim 

elastoplàstic.  

 

La principal funció de la protecció de buits horitzontals mitjançant l’emprament de 

xarxes de seguretat, és la d’absorbir energia d’impacte per caigudes d’objectes 

despreniments des de cotes superiors, per tal motiu es tindrà en compte per al seu 

disseny el pes i l’altura de caiguda. Als efectes de càlcul es tindrà present els assaigs 

previstos pels diferents components de la xarxa, a la Norma EN 1263 – 1, i 

particularment amb els següents aspectes: 

 

� Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com 

a resultat de l’acció del camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i 

vertical inicials. 

� Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim 

elastoplàstic. 

 

Proteccions col·lectives contra contactes elèctrics 

La instal·lació elèctrica estarà subjecta al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

avalat per l’instal·lador homologat. 

 

Cables adequats a la càrrega que ha de suportar, connexionats a les basses 

mitjançant clavilles normalitzades, blindades i interconnexionades amb unions 

antihumitat i antitopades. 

 

Fusibles blindats i calibrats segons la càrrega màxima a suportar pels interruptors. 

 

Continuïtat de la connexió a terra a les línies de subministrament intern d’obra amb 

un valor màxim de la resistència de 78 ohms. Les màquines fixes disposaran de 

connexió a terra independent. 

La resistència de les connexions a terra seran com a màxim, la que sigui garantida 

d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió màxima de 
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contacte de 24 v. La seva resistència es mesurarà periòdicament, i al menys a 

l’època més eixuta de l’any. 

 

Les connexions de corrent estaran proveïdes de neutre en enclavament i seran 

blindades. 

Tots els circuits de subministrament a les màquines i instal·lacions d’enllumenat 

estaran protegides per ploms blindats, interruptors magnetotèrmics i disjuntors 

diferencials d’alta sensibilitat en perfecte estat de funcionament. La sensibilitat 

mínima dels interruptors diferencials, serà de 30 mA, per a l’enllumenat i de 300 mA 

per a força. 

 

Els cables elèctrics que presentin desperfectes de recobriment aïllant s’hauran de 

reparar per evitar la possibilitat de contactes elèctrics amb el conductor. 

 

Distància de seguretat a línies d’alta tensió: 3,3 + tensió (en kv)/100. 

 

Zones de treball en condicions d’humitat molt elevada: és preceptiu l’ús de 

transformadors portàtils de seguretat de 24 v. o protecció mitjançant 

transformador de separació de circuits. 

Condicions del procés d'execució 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i manteniment, fixats pel 

projectista o fabricant. 

 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 

col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 

 

S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures 

compreses 

entre 15 i 25 ºC. 

 

L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran 

documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i 

rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’emprador. 

 

La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 

l’ús, com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu 

manteniment, així com la seva adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència 

de la seva data de fabricació. 
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Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu“ sobre el 

“Manteniment Preventiu“ i aquest sobre el “Manteniment Correctiu“ (o reparació 

d’avaria). 

Unitat i criteris d'amidament 

TOPALL PER CAMIÓ, ESTACADA DE PROTECCIÓ, TOPALL PER A DESCÀRREGA DE 

CAMIONS, PÒRTIC PROTECCIÓ BOLCADA, PROTECTOR REGULABLE DE SERRA 

CIRCULAR, PARELL DE VÀLVULES ANTIRETROCÈS DE FLAMA, LIMITADOR DE GIR DE 

GRUA, PROTECCIÓ SOLAR DE LA ZONA DE TREBALL I MAMPARA PLEGABLE DE 

PROTECCIÓ CONTRA PROJECCIÓ DE PARTÍCULES, ELEMENTS DE PREVENCIÓ EN LA 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA: 

 

Unitat amidada segons amidament de la D.T. 

 

PROTECCIÓ D’EQUIPAMENT FIX O EMBALATGE COMPLERT PER A TRANSPORT A 

TALLER O APLEC DE MOBILIARI O EQUIPAMENT FIX: 

 

m3 de volum aparent realment protegit, d’acord amb la D.T. 

 

BARRERA AMB TERRES: 

 

m3 de volum amidat sobre perfils del terreny 

 

LONES, PLATAFORMA METÀL·LICA PER PAS DE VEHICLES O PERSONES: 

 

m2 de superfície segons amidament de la D.T. 

LÍNIA PER A CINTURÓ, CABLE, PANTALLA DE PROTECCIÓ AL VENT: 

 

m de llargària segons amidament de D.T. 

Normativa de compliment obligatori 

REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

 

REAL DECRETO 1435/1992 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que 

se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, 

relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre 

máquinas. 

 



ANNEX 19: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PLEC DE CONDICIONS 

 

59 
 

REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción. 

 

REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

REAL DECRETO 56/1995 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se 

modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las 

disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 

 

ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la 

Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

 

ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el 

Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 

CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. 

Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 

 

REAL DECRETO 1513/1991 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se 

establecen las exigencias sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y 

ganchos. UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de 

seguridad, métodos de ensayo. 

 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

8.2 Senyalització provisional 

8.2.1 Senyalització vertical 

Definició i condicions de les partides d'obra executades 

 

Definició 

Una senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, 

proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el 

treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi. 

 

Condicions d’utilització 
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Principis generals: 

 

Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents 

principis generals: 

 

� La senyalització mai no elimina el risc. 

� Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat 

i protecció per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada 

tall. 

� Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de 

senyalització. 

� La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en 

qui ho rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva. 

 

Criteris de senyalització provisional en les obres de construcció 

No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 

corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 

suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la 

Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i 

Defensa per a circulació vial. 

 

La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’ exceptua el cas dels 

senyals “SENTIT PROHIBIT“ I “SENTIT OBLIGATORI“ en calçades divergents, que 

podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 

 

Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la 

via, mai inclinades. 

 

El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 

 

Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el 

Codi de Circulació. 

 

Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a 

intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 

 

Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la 

carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 

 

� Senyal de perill “OBRES“ (Placa TP – 18). 

� Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
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La placa “OBRES“ haurà d’estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de 

la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número 

de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. 

Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle 

en la calçada. 

 

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, 

segons les circumstàncies, els següents elements: 

 

Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la 

màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 

301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES“. 

 

Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR 

– 6, TR – 305). 

 

Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 

 

Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

 

No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 

km a la resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que 

podrà rebaixar-se a 40 km/h. 

 

L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU“ es durà a terme per un dels següents 

sistemes: 

 

� Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, 

amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 

� Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els 

senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. 

� Mitjançant semàfor regulador. 

� Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic 

alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. 

Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 

� Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles 

s’indicarà la desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 

(direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació 

recta l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant 

major sigui la velocitat permesa en el tram. 
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� Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

Condicions del procés d'execució 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 

D.G.T. 

 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran 

en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 

 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 

entre 15 i 

25ºC. 

 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 

recepció i rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 

 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu 

desgast prematur per l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, 

amb independència que hagin estat o no utilitzades. 

Unitat i criteris d'amidament 

BASTIDOR, PLAQUES I SENYALS: 

 

Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la Direcció Tècnica. 

 

SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 

 

m de llargària mesurat segons especificacions de la Direcció Tècnica. 

Normativa de compliment obligatori 

LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

 

REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre 

disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. 

REAL DECRETO 363/1995 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se 

aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 

envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

 

8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de 

Carreteras 
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8.3.-IC: Señalización de Obras. 

 

ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 

 

UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 

 

NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la 

Norma Básica de la Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra 

incendios de los edificios. 

 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 

 

UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 

 

DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

 

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-

màquina, el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos 

indicadores y actuadores. 

 

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 

Parte 1: Requisitos generales. 

 

8.3 Equipaments 

8.3.1 Equipaments per a personal d'obra 

Mòduls prefabricats 

Definició i condicions de les partides d'obra executades 

 

Definició 

Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar 

pel personal d’obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat 

i confort. 
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Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les 

casetes modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida 

en el sector. 

 

La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 

treballadors (contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o 

superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal·lacions del personal, s’ha 

d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb 

inferior número de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi 

pugui gaudir d’aquests serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de 

Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula 

econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 

 

Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” 

d’aquest tipus d’implantació per al personal, les característiques, superfícies 

habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes a les restants 

partides d’una obra d’edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les 

edificacions socials de protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte i 

pressupost específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra. 

 

Condicions d’utilització 

El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les 

instal·lacions provisionals de salubritat i confort, en les condicions d’utilització, 

manteniment i amb l’equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les 

mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de treball industrial. 

 

Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan 

obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat 

patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal d’utilització, les condicions 

d’ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 

 

Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de 

recipients d’escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja 

i equipament de les casetes provisionals del personal d’obra i el seu entorn 

d’implantació. 

 

Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts 

susceptibles de riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o 

paràsits. 
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Condicions del procés d'execució 

Es seguiran escrupolosament les recomanacions de manteniment, fixats pel 

fabricant o llogater. 

 

Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, 

ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o 

llogater. 

 

Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el 

„Manteniment Preventiu“ i aquest sobre el „Manteniment Correctiu“ (o reparació 

d’avaria). 

Unitat i criteris d'amidament 

Elements amidats per mesos 

Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es 

comptabilitzaran per amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern 

d’empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció d’un criteri 

estimat de necessitats d’utilització durant l’execució de l’obra. 

 

Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en 

funció del volum de treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 

 

Elements amidats per unitats 

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la Direcció 

Tècnica. 

 

Normativa de compliment obligatori 

LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

 

REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 

REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción. 

 

REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 
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REAL DECRETO 664/1997 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la 

protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo. 

 

ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función 

del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos durante el trabajo. 

ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la 

Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el 

Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 

 

CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. 

Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 

 

NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba 

la Norma Básica de la Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación. 

9. SANCIONS 

Les obligacions derivades de la normativa sobre PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS 

representen no només un deure ètic per a les persones, el seu entorn i la societat 

en general, sinó una eina de gestió i millora de l'eficàcia empresarial. 

 

Però, a més, el seu incompliment pot comportar sancions i responsabilitats d'índole 

penal. 

 

El text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions d'Ordre Social tipifica les 

infraccions administratives específiques en matèria de prevenció de riscs laborals i 

estableix sancions que oscil·len entre els 30,05 € i 601.012,10 €. 
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9.1 Nivell de les sancions 

Les sancions podran imposar-se en els graus de mínim, mitjà i màxim, en funció de 

diferents factors a valorar. Aquesta valoració es farà segons els criteris següents: 

 

1. La perillositat de les activitats desenvolupades en l'empresa o centre de treball. 

 

2. El caràcter permanent o transitori dels riscs inherents a les activitats esmentades. 

 

3. La gravetat dels danys produïts o que haguessin pogut produir-se per l'absència o 

deficiència de les mesures preventives necessàries. 

 

4. El nombre de treballadors afectats. 

 

5. Les mesures de protecció individual o col·lectiva adoptades per l'empresari i les 

instruccions donades per aquest, d'acord amb la prevenció dels riscs. 

 

6. L'incompliment de les advertències o requeriments previs de la Inspecció de 

Treball i Seguretat Social. 

 

7. La inobservança de les propostes realitzades pels serveis de prevenció, els 

delegats de prevenció o el comitè de seguretat i salut de l'empresa per a la 

correcció de les deficiències legals existents. 

 

8. La conducta general seguida per l'empresari d'acord amb l'estricte compliment 

de les normes en matèria de prevenció de riscs laborals. 

 

Infraccions lleus 

1. La falta de netedat del centre de treball de la qual no es derivi risc per a la 

integritat física o la salut dels treballadors. 

2. No retre comptes, en temps i forma, a l'autoritat laboral competent, tal com amb 

les disposicions vigents, dels accidents de treball esdevinguts i de les malalties 

professionals declarades quan tinguin la qualificació de lleus. 

 

3. No comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball o la 

continuació dels treballs després d'efectuar alteracions o ampliacions 

d'importància, o consignar amb inexactitud les dades que s'han de declarar o 

omplir, sempre que no es tracti d'una indústria qualificada per la normativa vigent 

com a perillosa, insalubre o nociva pels elements, processos o substàncies que es 

manipulin. 
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4. Les que suposin incompliments de la normativa de prevenció de riscs laborals, 

sempre que no tinguin transcendència greu per a la integritat física o la salut dels 

treballadors. 

 

5. Qualsevol altre tipus d'infraccions que afectin obligacions de caràcter formal o 

documental exigides per la normativa de prevenció de riscs laborals i que no siguin 

tipificades com a greus o molt greus. 

 

Infraccions greus 

1. No dur a terme les avaluacions de riscs i, en cas que sigui necessari, les 

actualitzacions i revisions, així com els controls periòdics de les condicions de treball 

i de l'activitat dels treballadors, conforme a la normativa sobre prevenció de riscs 

laborals, o no realitzar aquelles activitats de prevenció que facin necessàries els 

resultats de les avaluacions. 

 

2. No realitzar els reconeixements mèdics i proves de vigilància periòdica de l'estat 

de salut dels treballadors, conforme a la normativa sobre prevenció de riscs 

laborals, o no comunicar el seu resultat als treballadors afectats. 

 

3. No retre comptes, en temps i forma, a l'autoritat laboral, conforme a les 

disposicions vigents, dels accidents de treball esdevinguts i de les malalties 

professionals declarades quan tinguin la qualificació de greus, molt greus o mortals, 

o no dur a terme una investigació en cas que es produeixin danys a la salut dels 

treballadors o de tenir indicis que les mesures preventives són insuficients. 

4. No registrar ni arxivar les dades obtingudes en les avaluacions, controls, 

reconeixements, investigacions o informes als quals fan referència l'article 06, 

l'article 22 i l'article 23 de la Llei 31/1995, del 8 de novembre, de Prevenció de Riscs 

Laborals. 

 

5. No comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball o la 

continuació dels treballs després d'efectuar alteracions o ampliacions 

d'importància, o consignar amb inexactitud les dades que s'han de declarar o 

omplir, sempre que es tracti d'una indústria qualificada per la normativa vigent com 

a perillosa, insalubre o nociva pels elements, processos o substàncies que es 

manipulin. 

 

6. L'incompliment de l'obligació d'efectuar la planificació de l'activitat preventiva 

que es derivi de l'avaluació dels riscs com a necessària. L'incompliment de 

l'obligació d'elaborar el pla de seguretat i de salut en el treball en cada projecte 

d'edificació i obra pública, en l'abast i la forma establerts en la normativa de 



ANNEX 19: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PLEC DE CONDICIONS 

 

69 
 

prevenció de riscs laborals, així com l'incompliment de l'obligació esmentada, 

mitjançant alteracions, en frau de llei, en el volum de l'obra o en el nombre de 

treballadors. 

 

7. L'adscripció del treballador a llocs de treball en condicions que siguin 

incompatibles amb seus característica personals o dels que es trobin manifestament 

en estats o situacions transitòries que no responguin a les exigències psicofísiques 

dels respectius llocs de treball, així com la dedicació d'aquells a la realització de 

tasca sense considerar les seves capacitats professionals en matèria de seguretat i 

salut en el treball, excepte si es tracta d'una infracció molt greu. 

 

8. L'incompliment de les obligacions en matèria de formació i informació suficient i 

adequada als treballadors referent als riscs del lloc de treball susceptibles de 

provocar danys per a la seguretat i salut sobre les mesures preventives aplicables, 

excepte si es tracta d'una infracció molt greu. 

 

9. La superació dels límits d'exposició als agents nocius que, conforme a la 

normativa sobre prevenció de riscs laborals, origini risc de danys greus per a la 

seguretat i la salut dels treballadors, sense adoptar les mesures preventives 

adequades, excepte si es tracta d'una infracció molt greu. 

 

10. No adoptar les mesures previstes a l'article 20 de la Llei de Prevenció de Riscs 

Laborals en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels 

treballadors. 

 

11. L'incompliment dels drets d'informació, consulta i participació dels treballadors 

reconeguts en la normativa sobre prevenció de riscs laborals. 

 

12. No proporcionar la formació o els mitjans adequats per al desenvolupament de 

les seves funcions als treballadors designats per a les activitats de prevenció de i als 

delegats de prevenció. 

 

13. No adoptar els empresaris i els treballadors per compte propi que desenvolupin 

activitats en un mateix centre de treball, o els empresaris als quals fa referència 

l'article 24.4 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals, les mesures de cooperació i 

coordinació necessàries per a la protecció i prevenció de riscs laborals. 

 

14. No informar el promotor o l'empresari titular del centre de treball, i tots aquells 

que desenvolupin activitats, sobre els riscs i les mesures de protecció, prevenció i 

emergència. 
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15. No designar diversos treballadors per ocupar-se de les activitats de protecció i 

prevenció en l'empresa o no organitzar o concertar un servei de prevenció quan 

sigui preceptiu. 

 

16. Les que suposin l'incompliment de la normativa de prevenció de riscs laborals, 

sempre que tal incompliment creï un risc greu per a la integritat física o la salut dels 

treballadors afectats, especialment en matèria de: 

 

* Comunicació a l'autoritat laboral, quan legalment sigui procedent, de les 

substàncies, agents, físics, químics o biològics, o processos utilitzats en les 

empreses. 

* Disseny, elecció, instal·lació, disposició, utilització i manteniment dels llocs de 

treball, eines, maquinària i equips. 

 

* Prohibicions o limitacions respecte a operacions, processos i ús d'agents físics, 

químics i biològics en els llocs de treball. 

 

* Limitacions respecte al nombre de treballadors que puguin quedar exposats a 

determinats agents físics, químics i biològics. 

 

* Utilització de modalitats determinades de mostreig, mesura i avaluació de 

resultats. 

 

* Mesures de protecció col·lectiva o individual. 

 

* Senyalització de seguretat, etiquetatge i envasament de substàncies perilloses, 

sempre que es manipuli o s'utilitzi en el procés productiu. 

 

* Serveis o mesures d'higiene personal. 

 

* Registre dels nivells d'exposició a agents físics, químics i biològics, llistes de 

treballadors exposats i expedients mèdics. 

 

 

17. La falta de netedat del centre o lloc de treball, quan sigui habitual o quan se'n 

derivin riscs per a la integritat física i la salut dels treballadors. 

 

18. L'incompliment de l'haver d'informar els treballadors designats per ocupar-se de 

les activitats de prevenció o, si procedeix, al servei de prevenció extern, sobre la 



ANNEX 19: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PLEC DE CONDICIONS 

 

71 
 

incorporació a l'empresa de treballadors amb relacions temporals de treball, de 

durada determinada o proporcionats per empreses de treball temporal. 

 

19. No facilitar al servei de prevenció l'accés a la informació i documentació 

assenyalats en l'apartat 1 de l'article 18 i en l'apartat 1 de l'article 23 de la Llei de 

Prevenció de Riscs Laborals. 

20. No sotmetre, en els termes reglamentàriament establerts, el sistema de 

prevenció de l'empresa al control d'una auditoria o avaluació externa quan no s'hagi 

concertat el servei de prevenció amb una entitat especialitzada aliena a l'empresa. 

 

21. Facilitar a l'autoritat laboral competent, les entitats especialitzades que actuïn 

com a serveis de prevenció aliens a les empresa, les persones o les entitats que 

desenvolupin l'activitat d'auditoria del sistema de prevenció de les empreses o les 

entitats acreditades per desenvolupar i certificar la formació en matèria de 

prevenció de riscs laborals, dades de forma o amb continguts inexactes, ometre els 

que s'haurien de consignar, així com no comunicar qualsevol modificació de les 

seves condicions d'acreditació o autorització. 

 

22. Incomplir les obligacions derivades d'activitats corresponents a serveis de 

prevenció externs, d'acord amb la normativa aplicable. 

 

Infraccions molt greus 

1. No observar les normes específiques en matèria de protecció de la seguretat i la 

salut dels treballadors durant els períodes d'embaràs i de lactància. 

 

2. No observar les normes específiques en matèria de protecció de la seguretat i la 

salut dels menors. 

 

3. No paralitzar ni suspendre de manera immediata, a requeriment de la Inspecció 

de Treball i Seguretat Social, els treballs que es realitzin sense observar la normativa 

sobre prevenció de riscs laborals i que, a criteri de la Inspecció, impliquin 

l'existència d'un risc greu i imminent per a la seguretat i la salut dels treballadors, o 

reemprendre els treballs sense haver solucionat prèviament les causes que van 

motivar la paralització. 

 

4. L'adscripció dels treballadors a llocs de treball en condicions que siguin 

incompatibles amb les seves característiques personals conegudes o que es trobin 

manifestament en estat o situacions transitòries que no responguin a les exigències 

psicofísiques dels respectius llocs de treball, així com la dedicació d'aquests a la 

realització de tasques sense tenir en compte les seves capacitats professionals en 
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matèria de seguretat i salut en el treball, sempre es derivi un risc greu i imminent 

per a la seva seguretat i la seva salut. 

 

5. Incomplir el deure de confidencialitat en l'ús de dades relatives a la vigilància de 

la salut dels treballadors, en els termes previstos en l'apartat 4 de l'article 22 de la 

Llei de Prevenció de Riscs Laborals. 

 

6. Superar els límits d'exposició als agents nocius que, d'acord amb la normativa 

sobre prevenció de riscs laborals, originin riscs de danys per a la salut dels 

treballadors sense adoptar les mesures preventives adequades, quan es tracti de 

riscs greus i imminents. 

 

7. No adoptar, per part dels empresaris i dels treballadors per compte propi que 

desenvolupin activitats en un mateix centre de treball, les mesures de cooperació i 

coordinació necessàries per a la protecció i prevenció de riscs laborals, quan es 

tracti d'activitats reglamentàriament considerades com a perilloses o amb riscs 

especials. 

 

8. No informar el promotor o l'empresari titular del centre de treball, i aquells que 

desenvolupin activitats en ell, sobre els riscs i les mesures de protecció, prevenció i 

emergència, quan es tracti d'activitats reglamentàriament considerades com a 

perilloses o amb riscs especials. 

 

9. Les accions o omissions que impedeixin l'exercici del dret dels treballadors a 

paralitzar la seva activitat o en els casos de risc greu i imminent, en els termes 

previstos a l'article 21 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals. 

 

10. No adoptar qualsevol tipus de mesures preventives aplicables a les condicions 

de treball en execució de la normativa sobre prevenció de riscs laborals de les quals 

no es derivi un risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors. 

 

11. Exercir el servei de prevenció sense comptar amb la preceptiva acreditació o 

autorització, fer-ho quan aquesta hagi estat suspesa o s'hagi extingit, quan hagi 

caducat l'autorització provisional, o quan l'actuació excedeixi de les capacitacions 

de l'acreditació. Aquesta normativa es dirigeix a les entitats especialitzades que 

actuïn com serveis de prevenció aliens a les empreses, les persones o entitats que 

desenvolupin l'activitat d'auditoria del sistema de prevenció de les empreses o a les 

que desenvolupin i certifiquin la formació en matèria de prevenció de riscs laborals. 

 

12. Mantenir vincles comercials, financers o de qualsevol altre tipus, diferents de les 

pròpies activitats de prevenció de riscs, entre les entitats especialitzades que actuïn 
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com a serveis de prevenció aliens, o les persones o entitats auditores i les empreses 

auditades o concertades. També serà considerat infracció greu el certificar activitats 

no desenvolupades en la seva totalitat. 

10. SIGNATURA DE L'AUTOR DE L'ESTUDI 

 

Barcelona, febrer de 2011 

 

 

 

Daniel Enciso Fargas 
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Estudi de Seguretat i Salut de la plataforma reservada per a l´autobús a la ciutat de Girona

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:06/02/11 1Data:

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT  706-PRO-CA-4950OBRA 01
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 8121 H1411111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja

T2 afectats activitat de l'element

T3 Unitat d'amidament: 40,000 12,000 2,000

C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels EPI: 55,000 13,000 2,000 357,500

TOTAL AMIDAMENT 357,500

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

2 H1421110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja

T2 afectats activitat de l'element

T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels EPI: 55,000 13,000 2,000 357,500

TOTAL AMIDAMENT 357,500

u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 4583 H1431101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja Quantitat

T2 afectats activitat de l'element

T3 Unitat d'amidament: (treballador) (dia) (dia) (prot,/treb,)

(C#*D#/E#)*F#4 Renovació periòdica dels EPI: 55,000 13,000 1,000 2,000 1.430,000

TOTAL AMIDAMENT 1.430,000

u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN
458

4 H1432012

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja Quantitat

T2 afectats activitat de l'element

T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes) (prot,/treb,)

(C#*D#/E#)*F#4 Renovació periòdica dels EPI: 55,000 13,000 4,000 1,000 178,750

TOTAL AMIDAMENT 178,750

u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 1405 H1445003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte Treballadors Duració Vida mitja Quantitat

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:06/02/11 2Data:

T2 afectats activitat de l'element

T3 (unitat d'amidament) (treballador) (dies) (dies) (prot,/treb,)

(C#*D#/E#)*F#4 Renovació periòdica dels EPI: 4,000 110,000 1,000 1,000 440,000

TOTAL AMIDAMENT 440,000

u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i
UNE EN 420

6 H145C002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja

T2 afectats activitat de l'element

T3 Unitat: (treballador) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 55,000 13,000 1,000 715,000

TOTAL AMIDAMENT 715,000

u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE
EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

7 H1461110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja

T2 afectats activitat de l'element

T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 55,000 13,000 4,000 178,750

TOTAL AMIDAMENT 178,750

u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d´impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE
EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN
347-2

8 H1465275

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja

T2 afectats activitat de l'element

T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 55,000 13,000 4,000 178,750

TOTAL AMIDAMENT 178,750

u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568

9 H146J364

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja

T2 afectats activitat de l'element

T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 55,000 13,000 4,000 178,750

TOTAL AMIDAMENT 178,750

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:06/02/11 3Data:

u Faixa de protecció dorsolumbar10 H147N000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja

T2 afectats activitat de l'element

T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 25,000 13,000 4,000 81,250

TOTAL AMIDAMENT 81,250

u Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340

11 H1481343

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja

T2 afectats activitat de l'element

T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 55,000 13,000 6,000 119,167

TOTAL AMIDAMENT 119,167

u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE EN 340

12 H1482320

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja

T2 afectats activitat de l'element

T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 55,000 13,000 4,000 178,750

TOTAL AMIDAMENT 178,750

u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN 340

13 H1483344

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja

T2 afectats activitat de l'element

T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 55,000 13,000 4,000 178,750

TOTAL AMIDAMENT 178,750

u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant14 H1485140

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja

T2 afectats activitat de l'element

T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 55,000 13,000 4,000 178,750

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 178,750

u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 47115 H1485800

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja

T2 afectats activitat de l'element

T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 20,000 13,000 4,000 65,000

TOTAL AMIDAMENT 65,000

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons
UNE EN 340

16 H1487350

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja

T2 afectats activitat de l'element

T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 55,000 13,000 4,000 178,750

TOTAL AMIDAMENT 178,750

u Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340

17 H1489790

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja

T2 afectats activitat de l'element

T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 55,000 13,000 4,000 178,750

TOTAL AMIDAMENT 178,750

m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat18 H147RA00

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

19 H147D304

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT  706-PRO-CA-4950OBRA 01
EQUIPS PROTECCIÓ COL�LECTIVACAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro
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u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 HBBAA005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Senyals Duració Vida mitja

T2 necessàries activitat de l'element

T3 Unitat d'amidament: (senyal) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 13,000 13,000 4,000 42,250

TOTAL AMIDAMENT 42,250

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 HBBAB115

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Senyals Duració Vida mitja

T2 necessàries activitat de l'element

T3 Unitat d'amidament: (senyal) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 13,000 13,000 4,000 42,250

TOTAL AMIDAMENT 42,250

u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

3 HBBAC005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Senyals Duració Vida mitja

T2 necessàries activitat de l'element

T3 Unitat d'amidament: (senyal) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 13,000 13,000 4,000 42,250

TOTAL AMIDAMENT 42,250

u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

4 HBBAF004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Senyals Duració Vida mitja

T2 necessàries activitat de l'element

T3 Unitat d'amidament: (senyal) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 13,000 13,000 4,000 42,250

TOTAL AMIDAMENT 42,250

u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones5 H15Z1003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Duració obra

T2 Unitat d'amidament: (mesos)

Euro
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C#*D#*E#*F#3 13,000 13,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions6 H15Z1001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Duració obra Freqüència

T2 Unitat d'amidament: (mes) (h/mes)

C#*D#*E#*F#3 Total hores de dedicació: 13,000 4,000 52,000

TOTAL AMIDAMENT 52,000

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT  706-PRO-CA-4950OBRA 01
DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONALCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Curset de primers auxilis i socorrisme1 HQUAP000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Periodicitat

T2 afectats de l'obra

T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 Part proporcional de curset periòdic: 55,000 13,000 4,000 178,750

TOTAL AMIDAMENT 178,750

h Formació en Seguretat i Salut2 H15Z1004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Periodicitat Duració curset

T2 afectats de l'obra

T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes) (h)

(C#*D#/E#)*F#4 Part proporcional de curset periòdic: 55,000 13,000 4,000 8,000 1.430,000

(C#*D#/E#)*F#5 0,000

TOTAL AMIDAMENT 1.430,000

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT  706-PRO-CA-4950OBRA 01
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRACAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

1 HQU1531A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro



Estudi de Seguretat i Salut de la plataforma reservada per a l´autobús a la ciutat de Girona

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:06/02/11 7Data:

T1 Concepte: Duració obra Necessaris per
mes

T2 Unitat d'amidament: (mes) (u)

C#*D#*E#*F#3 13,000 4,000 52,000

TOTAL AMIDAMENT 52,000

mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

2 HQU1H53A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Duració obra Necessaris per
mes

T2 Unitat d'amidament: (mes) (u)

C#*D#*E#*F#3 13,000 4,000 52,000

TOTAL AMIDAMENT 52,000

u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs3 HQU22301

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Armaris Duració Vida mitja

T2 necessaris de l'obra de l'element

T3 Unitat d'amidament: (armari) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 55,000 13,000 4,000 178,750

TOTAL AMIDAMENT 178,750

u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

4 HQU25701

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Bancs Duració Vida mitja

T2 necessaris de l'obra de l'element

T3 Unitat d'amidament: (banc) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 12,000 13,000 4,000 39,000

TOTAL AMIDAMENT 39,000

u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d´amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs

5 HQU27902

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Taules Duració Vida mitja

T2 necessàries de l'obra de l'element

T3 Unitat d'amidament: (taula) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 6,000 13,000 4,000 19,500

TOTAL AMIDAMENT 19,500

Euro
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u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs6 HQU2AF02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Neveres Duració Vida mitja

T2 necessàries de l'obra de l'element

T3 Unitat d'amidament: (nevera) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 3,000 13,000 6,000 6,500

TOTAL AMIDAMENT 6,500

u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs7 HQU2E001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Forns Duració Vida mitja

T2 necessaris de l'obra de l'element

T3 Unitat d'amidament: (forn) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 2,000 13,000 6,000 4,333

TOTAL AMIDAMENT 4,333

u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs8 HQU2GF01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Recipients Duració Vida mitja

T2 necessaris de l'obra de l'element

T3 Unitat d'amidament: (recipient) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 5,000 13,000 4,000 16,250

TOTAL AMIDAMENT 16,250

u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball9 HQUA1100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Farmacioles Duració Vida mitja

T2 necessàries de l'obra de l'element

T3 Unitat d'amidament: (farmaciola) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 5,000 13,000 4,000 16,250

TOTAL AMIDAMENT 16,250

mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

10 HQU1A50A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Duració Nombre
necessaris per

mes

T2 de l'obra

T3 Unitat d'amidament: (mes) (u)

C#*D#*E#*F#4 13,000 6,000 78,000

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:06/02/11 9Data:

TOTAL AMIDAMENT 78,000

h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions11 HQUZM000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Duració Freqüència

T2 de l'obra de neteja

T3 Unitat d'amidament: (mes) (h/mes)

C#*D#*E#*F#4 13,000 30,000 390,000

TOTAL AMIDAMENT 390,000

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT  706-PRO-CA-4950OBRA 01
DESPESES CONTROL SALUT PERSONALCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Reconeixement mèdic1 HQUAM000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Periodicitat

T2 afectats de l'obra

T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 55,000 13,000 3,000 238,333

TOTAL AMIDAMENT 238,333

Euro
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Pàg.:Data: 06/02/2011QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,39uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812

P- 1

(SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €5,47uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

P- 2

(CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

 €0,27uH1431101 Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458P- 3
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €19,14uH1432012 Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE EN 352-1 i UNE EN 458

P- 4

(DINOU EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

 €1,74uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140P- 5
(UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €6,08uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE EN 388 i UNE EN 420

P- 6

(SIS EUROS AMB VUIT CENTIMS)

 €5,18uH1461110 Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

P- 7

(CINC EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

 €22,96uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2,
UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2

P- 8

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

 €2,19uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN
12568

P- 9

(DOS EUROS AMB DINOU CENTIMS)

 €209,21uH147D304 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN
364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

P- 10

(DOS-CENTS NOU EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

 €23,55uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 11
(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

 €5,00mH147RA00 Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretatP- 12
(CINC EUROS)

 €78,65uH1481343 Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340

P- 13

(SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €9,30uH1482320 Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE EN 340

P- 14

(NOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €14,86uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN 340

P- 15

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €13,57uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 16
(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
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 €19,73uH1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons
UNE EN 471

P- 17

(DINOU EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €6,81uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE EN 340

P- 18

(SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

 €18,41uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340

P- 19

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €42,40hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 20
(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €138,54uH15Z1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 21
(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €19,31hH15Z1004 Formació en Seguretat i SalutP- 22
(DINOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €34,17uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 23

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CENTIMS)

 €33,17uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

P- 24

(TRENTA-TRES EUROS AMB DISSET CENTIMS)

 €27,12uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 25

(VINT-I-SET EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

 €41,73uHBBAF004 Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 26

(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €248,96mesHQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

P- 27

(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

 €173,64mesHQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 28

(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €162,56mesHQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 29

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €53,90uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 30

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
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 €80,53uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 31

(VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €100,28uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d´amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

P- 32

(CENT EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €111,67uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 33
(CENT ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

 €83,90uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 34
(VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €49,40uHQU2GF01 Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 35

(QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €104,00uHQUA1100 Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el
treball

P- 36

(CENT QUATRE EUROS)

 €29,77uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 37
(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €199,25uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 38
(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €19,31hHQUZM000 Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 39
(DINOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

Barcelona, febrer de 2011

Daniel Enciso Fargas
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uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812

P- 1  €6,39

B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812

 €6,09000

Altres conceptes 0,30 €

uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l´entelament, homologades segons UNE
EN 167 i UNE EN 168

P- 2  €5,47

B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l´entelament, homologades segons
UNE EN 167 i UNE EN 168

 €5,21000

Altres conceptes 0,26 €

uH1431101 Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE
EN 458

P- 3  €0,27

B1431101 Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE
EN 458

 €0,26000

Altres conceptes 0,01 €

uH1432012 Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458

P- 4  €19,14

B1432012 Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458

 €18,23000

Altres conceptes 0,91 €

uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140P- 5  €1,74

B1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140  €1,66000
Altres conceptes 0,08 €

uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420

P- 6  €6,08

B145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420

 €5,79000

Altres conceptes 0,29 €

uH1461110 Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades
de niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN
346, UNE EN 347

P- 7  €5,18

B1461110 Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345,
UNE EN 346, UNE EN 347

 €4,93000

Altres conceptes 0,25 €

uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN
344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE
EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347,
UNE EN 347/A i UNE EN 347-2

P- 8  €22,96

B1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN
344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE
EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347,
UNE EN 347/A i UNE EN 347-2

 €21,87000

Altres conceptes 1,09 €



Estudi de Seguretat i Salut de la plataforma reserv ada per a l´autobús a la ciutat de Girona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.:Data: 06/02/2011 2

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568

P- 9  €2,19

B146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568

 €2,09000

Altres conceptes 0,10 €

uH147D304 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

P- 10  €209,21

B147D304 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

 €199,25000

Altres conceptes 9,96 €

uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 11  €23,55

B147N000 Faixa de protecció dorsolumbar  €22,43000
Altres conceptes 1,12 €

mH147RA00 Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de
cinturó de seguretat

P- 12  €5,00

B147RA00 Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de
cinturó de seguretat

 €4,76000

Altres conceptes 0,24 €

uH1481343 Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE EN 340

P- 13  €78,65

B1481343 Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE EN 340

 €74,90000

Altres conceptes 3,75 €

uH1482320 Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340

P- 14  €9,30

B1482320 Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340

 €8,86000

Altres conceptes 0,44 €

uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE EN 340

P- 15  €14,86

B1483344 Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE EN 340

 €14,15000

Altres conceptes 0,71 €

uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 16  €13,57

B1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant  €12,92000
Altres conceptes 0,65 €

uH1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena,
homologada segons UNE EN 471

P- 17  €19,73
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B1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena,
homologada segons UNE EN 471

 €18,79000

Altres conceptes 0,94 €

uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340

P- 18  €6,81

B1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340

 €6,49000

Altres conceptes 0,32 €

uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE EN 340

P- 19  €18,41

B1489790 Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE EN 340

 €17,53000

Altres conceptes 0,88 €

hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 20  €42,40

Altres conceptes 42,40 €

uH15Z1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 21  €138,54

Altres conceptes 138,54 €

hH15Z1004 Formació en Seguretat i SalutP- 22  €19,31

Altres conceptes 19,31 €

uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d´esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 23  €34,17

BBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d´esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de d 29 cm, per ésser vista fins 12 m

 €5,76000

BBBAD015 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

 €8,39000

Altres conceptes 20,02 €

uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 24  €33,17

BBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, de d 29 cm, per ésser vista fins 12
m

 €5,76000

BBBAD025 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d´obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb
el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

 €7,44000

Altres conceptes 19,97 €

uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 25  €27,12

BBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància

 €7,44000

Altres conceptes 19,68 €
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uHBBAF004 Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 26  €41,73

BBBAD004 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d´advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m

 €12,31000

BBBAF004 Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista
fins 12 m

 €9,04000

Altres conceptes 20,38 €

mesHQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 27  €248,96

BQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

 €237,10000

Altres conceptes 11,86 €

mesHQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

P- 28  €173,64

BQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

 €165,37000

Altres conceptes 8,27 €

mesHQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

P- 29  €162,56

BQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

 €154,82000

Altres conceptes 7,74 €

uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 30  €53,90

BQU22303 Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, per a 3 usos

 €46,74000

Altres conceptes 7,16 €

uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5
persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 31  €80,53

BQU25700 Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5
persones

 €73,94000
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Altres conceptes 6,59 €

uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d´amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 32  €100,28

BQU27900 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d´amplària, amb capacitat per a 10 persones

 €89,07000

Altres conceptes 11,21 €

uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 33  €111,67

BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos  €99,92000
Altres conceptes 11,75 €

uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 34  €83,90

BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos  €78,95000
Altres conceptes 4,95 €

uHQU2GF01 Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 35  €49,40

BQU2GF00 Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de capacitat  €45,21000
Altres conceptes 4,19 €

uHQUA1100 Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de
seguretat i higiene en el treball

P- 36  €104,00

BQUA1100 Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de
seguretat i higiene en el treball

 €99,05000

Altres conceptes 4,95 €

uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 37  €29,77

BQUAM000 Reconeixement mèdic  €28,35000
Altres conceptes 1,42 €

uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 38  €199,25

BQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrisme  €189,76000
Altres conceptes 9,49 €

hHQUZM000 Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 39  €19,31

Altres conceptes 19,31 €

Barcelona, febrer de 2011

Daniel Enciso Fargas
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OBRA PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT  706-PRO-CA-495001

CAPÍTOL EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812 (P - 1)

357,5006,39 2.284,43

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l´entelament,
homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168 (P - 2)

357,5005,47 1.955,53

3 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN
352-2 i UNE EN 458 (P - 3)

1.430,0000,27 386,10

4 H1432012 u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458 (P -
4)

178,75019,14 3.421,28

5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE
EN 140 (P - 5)

440,0001,74 765,60

6 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN
420 (P - 6)

715,0006,08 4.347,20

7 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE
EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347 (P - 7)

178,7505,18 925,93

8 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1,
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2,
UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347,
UNE EN 347/A i UNE EN 347-2 (P - 8)

178,75022,96 4.104,10

9 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN
12568 (P - 9)

178,7502,19 391,46

10 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 11) 81,25023,55 1.913,44

11 H1481343 u Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE
EN 340 (P - 13)

119,16778,65 9.372,48

12 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE
EN 340 (P - 14)

178,7509,30 1.662,38

13 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE
EN 340 (P - 15)

178,75014,86 2.656,23

14 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P
- 16)

178,75013,57 2.425,64

15 H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l´esquena, homologada segons UNE EN 471 (P - 17)

65,00019,73 1.282,45

16 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN
340 (P - 18)

178,7506,81 1.217,29

17 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de 178,75018,41 3.290,79

Euro
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polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE
EN 340 (P - 19)

18 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a
sirga de cinturó de seguretat (P - 12)

200,0005,00 1.000,00

19 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1 (P - 10)

20,000209,21 4.184,20

CAPÍTOLTOTAL 01.01 47.586,53

OBRA PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT  706-PRO-CA-495001

CAPÍTOL EQUIPS PROTECCIÓ COL�LECTIVA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

42,25034,17 1.443,68

2 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

42,25033,17 1.401,43

3 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

42,25027,12 1.145,82

4 HBBAF004 u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

42,25041,73 1.763,09

5 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 21)

13,000138,54 1.801,02

6 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 20)

52,00042,40 2.204,80

CAPÍTOLTOTAL 01.02 9.759,84

OBRA PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT  706-PRO-CA-495001

CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 38) 178,750199,25 35.615,94

2 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 22) 1.430,00019,31 27.613,30

CAPÍTOLTOTAL 01.03 63.229,24

OBRA PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT  706-PRO-CA-495001

CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

Euro
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1 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu
amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements
de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 27)

52,000248,96 12.945,92

2 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 29)

52,000162,56 8.453,12

3 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

178,75053,90 9.634,63

4 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 31)

39,00080,53 3.140,67

5 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d´amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

19,500100,28 1.955,46

6 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 33)

6,500111,67 725,86

7 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 34)

4,33383,90 363,54

8 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

16,25049,40 802,75

9 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança
general de seguretat i higiene en el treball (P - 36)

16,250104,00 1.690,00

10 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 28)

78,000173,64 13.543,92

11 HQUZM000 h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 39) 390,00019,31 7.530,90

CAPÍTOLTOTAL 01.04 60.786,77

OBRA PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT  706-PRO-CA-495001

CAPÍTOL DESPESES CONTROL SALUT PERSONAL05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 37) 238,33329,77 7.095,17

CAPÍTOLTOTAL 01.05 7.095,17

Euro
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import

CAPÍTOL 01.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 47.586,53
CAPÍTOL 01.02 EQUIPS PROTECCIÓ COL�LECTIVA 9.759,84
CAPÍTOL 01.03 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 63.229,24
CAPÍTOL 01.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 60.786,77
CAPÍTOL 01.05 DESPESES CONTROL SALUT PERSONAL 7.095,17

01 Pressupost Seguretat i Salut  706-PRO-CA-4950Obra 188.457,55

188.457,55

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut 706-PRO-CA-4950 188.457,55
188.457,55

Euro
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1. INTRODUCCIÓ 
 
L’objectiu del present annex és detallar  les actuacions necessàries a realitzar a  l’obra 
durant  el  desenvolupament  de  l’activitat  de  construcció  per  tal  de  que  aquesta  es 
desenvolupi en unes condicions de seguretat adients. 
 
Així, es veu necessari senyalitzar convenientment aquells obstacles deguts a les obres 
vials tan durant el dia com durant les hores nocturnes havent‐se de retirar l’esmentada 
senyalització tan aviat com desapareix el motiu d’aquesta, segons estableix l’article 41 
del vigent Codi de Circulació. En aquest cas, tota la senyalització indicativa urbana de la 
ciutat de Girona es mantindrà intacte.  
 
L’execució de les obres de construcció de la plataforma reservada per a l’autobús a la 
ciutat de Girona produirà interferències amb el trànsit d’alguns carrers de la ciutat i els 
accessos a pàrkings privats, afectant amb això als moviments que es realitzen a través 
dels  mateixos  carrers  d’accés.  Per  a  solucionar  els  problemes  generats  durant  el 
desenvolupament  de  les  obres  programades  i  minimitzar  el  seu  efecte  sobre  els 
usuaris, s’ha previst una sèrie de desviaments de trànsit provisionals en aquelles zones 
en  les  quals  l’execució  de  les  obres  afecta  tant  a  la  calçada  de  la  plataforma  com 
d’altres carrers adjacents.  
 
 
2. PRINCIPIS GENERALS 
 
La senyalització de  les obres té com objecte  informar a  l’usuari de  la presència de  les 
obres  i ordenar  la  circulació afectada per aquestes.  La  solució a  cada  cas depèn del 
tipus  de  via,  de  la  intensitat  i  velocitat  de  la  circulació,  visibilitat  disponible, 
importància de  l’ocupació de  la plataforma, duració de  l’ocupació  i perillositat de  la 
situació. 
 
En funció d’aquestes circumstàncies s’estableix una ordenació de la circulació que pot 
consistir en un itinerari alternatiu per la totalitat o part de la circulació, la limitació de 
la velocitat,  la prohibició del avançament,  l’establiment d’un sentit únic alternatiu,  la 
senyalització  relacionada  amb  l’ordenació  adoptada  i  un  abalisament  que  destaqui 
l’anterior així com els límits de l’obra. 
 
Amb  l’objecte d’aconseguir  l’adequat avís als usuaris,  la  senyalització  i  l’abalisament 
han d’estar justificats sense ser excessius, seguint l’evolució de l’obra en l’espai i en el 
temps i desaparèixer tan aviat com deixi de ser imprescindible. 
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3. NORMATIVA 
 
A  continuació  s’exposen els aspectes que hauran de  ser  valorats per  les normatives 
específiques en cada cas: 
 

‐ Principis generals de senyalització de l’obra. 
‐ Ordenació de la circulació en presència d’obres fixes. 
‐ Limitació de velocitat. 
‐ Tancament de carrils a la circulació i desviaments a carrils provisionals. 
‐ Elements de senyalització, abalisament i defenses. 

 
L’estudi de  les solucions proposades al  trànsit durant  l’execució de  les obres  i de  les 
fases d’execució es  realitza en el present annex, per  la  seva  redacció  s’ha  tingut en 
compte la següent normativa vigent: 
 

‐ Instrucció 8.3.IC “Señalización de Obras”, de 31 d’Agost de 1987. 
‐ Ordre Circular 301/89 T sobre Senyalització d’obres, de 27 d’abril de 1989. 
‐ “Manual  de  ejemplos  de  Señalización  de  Obras  fijas”,  del  Ministerio  de 

Fomento (1998). 
‐ Ordre Circular 15/03 sobre senyalització dels  trams afectats per  la posada en 

servei de les obres, de 13 de octubre de 2003. 
 
 

4. FASES D’EXECUCIÓ 
 
L’execució de  l’obra  s’ha dividit en  fases per a  facilitar el  restabliment del  trànsit en 
certes zones de  la ciutat on es pot veure perjudicat pels treballs de construcció de  la 
plataforma  reservada.  Per  això,  aquestes  fases,  que  es  veuran  solapades 
temporalment, agrupen zones d’actuació amb les mateixes característiques de trànsit i 
treballs a realitzar per ajudar al contractista en el compliment del termini d’execució 
de l’obra. 
 
Les  fases  en  les  que  s’ha  dividit  l’obra  són  4,  a  part  dels  treballs  previs  que  es 
realitzaran  abans  d’iniciar  les  fases. A  continuació  es  detallen  les  diferents  fases  de 
l’obra. 
 

4.1 FASE I 
 
La primera  fase del projecte constructiu de  la plataforma reservada  inclou  l’execució 
dels  treballs  als  trams  1  i  2  del  traçat. Aquests  dos  trams  són  els  situats  al  sud  de 
Girona  i  tenen  una  longitud  de  1.270  metres.  Es  preveu  que  dins  aquesta  fase 
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s’incloguin  tots  els  treballs  que  permetin  la  completa  execució  de  la  plataforma  en 
aquesta longitud, fins a l’enllaç amb el terraplè de les vies del ferrocarril. 
 
D’aquesta manera, s’executaran les demolicions de voreres i ferms, es faran les obres 
de  drenatge  corresponents,  es  farà  la  construcció  dels  paviments  i  l’afermat,  la 
col∙locació de l’enllumenat, la senyalització i el mobiliari de les parades. Finalment, es 
faran les mesures correctores que s’hagin considerat oportunes. 
 

4.2 FASE II 
 
La  segona  fase  del  projecte,  que  es  veurà  solapada  temporalment  amb  la  primera, 
inclou la construcció dels elements de la plataforma reservada en el tram 3 de traçat, 
que  té  una  secció  tipus  d’una  amplada  de  13 metres.  Aquesta  fase  consta  d’una 
longitud de 1.420 metres, que serà el tram més llarg que s’haurà de construir. 
 
Igual com succeïa en  la primera  fase, aquesta  fase també  inclourà totes  les activitats 
que permetran  l’execució  total del carril bus. En aquest cas, en aquesta  fase s’haurà 
d’afegir l’activitat de moviment de terres en el terraplè de les vies del tren, mantenint‐
se totes les altres activitats a realitzar. 
 

4.3 FASE III 
 
La  tercera  fase  del  projecte  inclourà  l’execució  dels  trams  4  i  5  del  traçat.  Aquests 
trams són els que  transcorren pels carrers de Tomàs Mieres  i el carrer Bonastruc de 
Porta, fet que comporta el tractament diferenciat com una fase de projecte, al situar‐
se en àmbit urbà i molt propers als edificis les activitats a realitzar, fet que haurà de ser 
previst per les mesures correctores d’impacte ambiental. La longitud d’aquesta fase és 
de 700 metres i inclou totes les activitats anteriorment descrites per a la fase I. 
 

4.4 FASE IV 
 
L’última fase del projecte consisteix en la construcció de l’estació de la Copa a la zona 
més al nord del projecte. Com ja s’ha comentat anteriorment, les activitats a realitzar 
en  la  zona d’àmbit d’aquesta quarta  fase començaran un cop  les altres  tres  fases  ja 
estiguin desenvolupant‐se. No obstant això, el tractament s’ha fet diferenciat degut a 
les  característiques distintives de  la  construcció de  l’estació,  amb el  vestíbul per  als 
viatgers, així com l’estructura metàl∙lica de les andanes. 
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5. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL: MARQUES VIALS 
 
Les marques vials son línies o figures, aplicades sobre el paviment de la carretera, que 
tenen per missió satisfer una o diverses de les següents funcions: 
 

‐ Delimitar carrils de circulació 
‐ Separar sentits de circulació 
‐ Indicar el extrems de calçada 
‐ Delimitar zones excloses a la circulació regular de vehicles 
‐ Reglamentar la circulació (avançament, parada, estacionament) 
‐ Completar o precisar el significat de les senyals verticals i semàfors 
‐ Repetir o recordar una senyal vertical 
‐ Permetre els moviments indicats 
‐ Anunciar, guiar i orientar als usuaris 

Les  marques  vials,  generalment  són  de  color  blanc,  però  donat  el  caràcter  de 
senyalització  d’obra,  seran  de  color  groc  tipus  TB‐12  amb  una  amplada  de  10  cm 
segons es defineix a la Instrucció 8.3.‐I.C. 
 
Les característiques de tots els materials a utilitzar i de l’execució dels diversos tipus de 
marques  vials,  son  objecte  de  definició  en  els  apartats  corresponents  del  Plec  de 
Prescripcions Tècniques Particulars d’aquest Projecte de Construcció. 
 
 
6. SENYALITZACIÓ VERTICAL 

6.1 REGLES D’IMPLANTACIÓ 
 

‐ Les  senyals  i elements d’abalisament  s’han de  col∙locar a diferents distàncies 
que permetin  informar de  les  incidències en el moment oportú, ubicades en 
llocs  perfectament  visibles,  tan  de  dia  com  de  nit,  i  seguint  un  ordre  que 
asseguri la coherència de les indicacions i advertències que ofereixin. 

 
‐ L’escalonament  de  les  senyals  i  els  elements  d’abalisament  es  precís  fer‐lo 

respectant  les  posicions  relatives  definides  en  els  circuits  de  senyalització 
d’obres. 

 
‐ Les  senyals  i  elements  d’abalisament  s’han  de  col∙locar  de  forma  que  la 

superfície que conté  la  informació quedi en posició perpendicular al sentit de 
marxa dels vehicles. 
 

‐ Les senyals s’han d’ubicar, com a principi general, a la dreta del sentit de marxa 
dels vehicles i abans de la cruïlla o del punt afectat per la informació que conté. 
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En  situacions  concretes,  per  confirmar  la  indicació  de  la  senyal,  es  precís 
repetir‐lo  en  la  mateixa  cruïlla  o  punt  on  hi  hagi  que  prendre  la  direcció 
indicada. 

 
‐ Es recomana ubicar senyals també en el costat esquerre de la via de circulació 

en aquells casos en que convingui reforçar la recepció. 
 

‐ S’haurà  d’utilitzar  el  mínim  número  de  senyals  que  permetin  al  conductor 
preveure  i  efectuar  les  maniobres  necessàries  amb  la  comoditat,  evitant 
recarregar la seva atenció amb senyals innecessàries. 
 

‐ Tota  senyal que  impliqui prohibició o obligació es  tindrà que  repetir o anular 
abans que hagi passat un  (1) minut des de que un conductor que circuli a  la 
velocitat prevista l’hagi vist. 
 

6.2 ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
Excepte  justificació en contrari, en obres  fixes hauran d’utilitzar‐se exclusivament els 
elements  i dispositius  de  senyalització,  abalisament  i  defensa  inclosos  en  el Catàleg 
vigent. 
 
L’esmentat Catàleg conté els següents grups d’elements i dispositius: 
 

‐ Senyals de perill TP 
‐ Senyals de reglamentació i prioritat TR 
‐ Senyals d’indicació TS 
‐ Senyals i dispositius manuals TM 
‐ Elements d’abalisament reflectants TB 
‐ Elements lluminosos TL 
‐ Dispositius de defensa TD 

 
Respecte dels grups anteriors, hauran de complir‐se les següents prescripcions: 
 

‐ L’extrem inferior de les senyals haurà d’estar a 1 m de terra. 
 

‐ A fi d’aconseguir una visibilitat màxima, totes les superfícies planes de senyals i 
elements  d’abalisament  reflectants  –  excepte  la marca  vial  TB‐12  –  hauran 
d’estar perpendiculars a l’eix de la via, quedant prohibit el situar‐les paral∙leles 
o obliqües a la trajectòria dels vehicles. 
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El disseny de  les senyals TP, TR  i TS seran  iguals a  les que s’utilitzen per a  l’ordenació 
de la circulació quan no hi ha obres, excepte que el fons de totes les senyals TP, i total 
o parcialment el de totes les senyals TS seran groc. 
 
Els elements de color blanc, groc, vermell i blau hauran de ser reflexius. Els dispositius 
de defensa TD tindrà les dimensions i característiques que, segons el seu tipus, se’ls hi 
assigni a les barreres de seguretat. 
 
Senyals de perill 
 

‐ Estretament calçada TP‐17a i b 
‐ Obres TP‐18 

 
Senyals de reglamentació i prioritat 
 

‐ Entrada prohibida TR‐101 
‐ Velocitat màxima TR‐301 
‐ Prohibició Gir TR‐302 TR‐303 
‐ Avançament prohibit TR‐305 
‐ Sentit obligatori TR‐400 b 
‐ Fi de prohibició TR‐500 
‐ Fi de prohibició avançament TR‐502 
‐ Parada obligatòria R‐2 

 
Senyals d’indicació 
 

‐ Reducció d’un carril per l’esquerra TS‐55 
‐ Desviament d’un carril per calçada contraria TS‐60 
‐ Desviament TS‐63 
‐ TS‐220 
‐ TS‐810 
‐ TS‐860 
‐  

Les dimensions utilitzades de les senyals tipus TP, TR i TS són de mida gran, segons la 
instrucció 8.3.‐I.C. 
 
Elements d’abalisament reflectants 
 

‐ TB‐1 
‐ TB‐6 
‐ TB‐10 
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‐ TL‐2 
‐ TL‐8 
‐  

Els  senyals  utilitzats  en  els  desviaments  inclosos  en  cada  fase  es  resumeixen  en  el 
quadre corresponent dels amidaments auxiliars. 
 
7. BARRERES DE SEGURETAT 
 

7.1 NORMATIVA 
 
Per  la determinació dels trams en els que s’ha d’instal∙lar barrera de seguretat  i quin 
tipus col∙locar, s’han seguit les recomanacions que estableix el Ministeri de Foment en 
la publicació Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles del 1996, segons 
l’Ordre  Circular  321/95  T  y  P,  i  la Nota  de  Servei  1/95  S.G.C.  i  les  seves  posteriors 
modificacions. 
 

7.2 CRITERIS I TIPUS ADOPTATS 
 
La metodologia utilitzada  respon  a  l’ordre  lògic d’establir en primer  lloc el nivell de 
perillositat  dels  diferents  trams,  per  poder  establir  on  sigui  necessari  barrera  de 
seguretat i quin tipus correspon col∙locar. Durant l’execució de les obres s’han previst 
fites reflectants d’abalisament d’obra per a delimitar  la zona d’obres en  les zones del 
terraplè de les vies. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El present annex pretén presentar l’estudi fet per determinar el pla d’obres que 

seguirà el present projecte. Principalment es parteix de dues dades bàsiques, que són 

les unitats de cada activitat principal que es fa a l’obra, i els dies treballables per a cada 

activitat, a partir del rendiment calculat per a cada activitat en l’annex 6 de 

Climatologia, Hidrologia i Drenatge. 

 

A partir d’aquestes dades s’obtindrà el nombre de dies que requereix la realització de 

cadascuna de les esmentades activitats bàsiques i el nombre d’equips de treball 

necessaris segons el seu rendiment mig. 

 

 

2. UNITATS BÀSIQUES 
 

Es tindran en compte com a unitats bàsiques mesurables aquelles que a continuació 

s’indiquen, amb l’expressió del seu nombre d’unitats: 

 

- m2 de demolicions (vorera, ferm i fressat de ferm) 

- m3 de moviment de terres (desmunt i terraplenat) 

- m3 d’esplanada. 

- m3 de sòl ciment. 

- m2 de regs d’adherència i de curat. 

- Ton. de mescla bituminosa en capa de base i intermèdia. 

- m2 de mescla bituminosa en capa de trànsit. 

- ml de marca vial. 

- ml de drenatge longitudinal 

- m2 d’hidrosembra. 

 

Com a grans unitats indivisibles es consideraran les obres complementàries a la creació 

de la traça principal o aquelles obres que, trobant-se dins aquesta traça, representen 

estructures les quals es tractaran de forma conjunta. Aquestes unitats són: 

 

- Edificació de l’estació de la Copa (PK 3+500) 

- Estructura metàl·lica de l’andana de l’estació (PK 3+450) 

 
 
3. DIES ÚTILS DE TREBALL 
 

De la publicació de la Direcció General de Carreteres, del Ministeri de Foment, 

denominada “Datos climáticos para carreteras”, s’han obtingut els coeficients mitjans 
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anuals del nombre de dies útils de treball, tal i com s’ha exposat de manera més 

detallada en l’annex 6: 

 

 Formigó Explanacions 
Producció 

àrids 
Regs i 

tractaments 
Mescles 

bituminoses 

Girona 0.873 0.814 0.943 0.499 0.676 

 

Considerant que la mitja de dies laborables per mes és de 21, resulten per a les 

diverses activitats els següents dies treballats per mes: 

 

- Formigons    21 x 0,873 = 18 dies 

- Explanacions    21 x 0,814 = 17 dies 

- Àrids     21 x 0,943 = 20 dies 

- Regs i tractaments   21 x 0,499 = 11 dies 

- Mescles bituminoses   21 x 0,676 = 14 dies 

 
 
4. TEMPS PER ACTIVITAT 
 

A continuació es determinarà quin és el temps necessari per a realitzar cadascuna de 

les activitats contemplades per a l’execució del present Projecte. 

 

Per això s’ha tingut en compte el rendiment dels equips i el volum d’obra a construir. 

Amb aquest últim, s’ha calculat la durada en dies (suposant que es treballen 8 hores 

diàries) de cada part de les obres i, posteriorment, s’han aplicat els coeficients 

correctors presentats anteriorment per compensar les pèrdues per condicions 

climatològiques adverses i imprevistes. 

 

4.1 TREBALLS PREVIS 
 

En primer lloc, cal considerar un dia de durada per a la signatura de l'Acta de 

Replanteig. A partir d’aquest moment es poden iniciar les obres referents a la 

construcció de la plataforma reservada per a l’autobús a la ciutat de Girona. 

 

Les obres s’iniciaran amb la preparació de les zones destinades a la ubicació de les 

instal·lacions i casetes d’obra (oficines, vestuaris, lavabos,...) i amb el condicionament 

dels terrenys destinats a l’apilament, l’emmagatzematge i el parc de maquinària. Així 

mateix, es farà el replanteig de l’obra, les corresponents expropiacions de terrenys 

adjacents, la desviació de camins alternatius pel pas dels vehicles si es troba necessari i 

la desviació dels serveis que es vegin afectats. Aquestes tasques de treballs previs 

tindran una durada total de 15 dies. 
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4.2 FASE I: Tram 1 + Tram 2 
 

A continuació, la primera de les feines a realitzar un cop estan els equips i maquinària 

instal·lats a la zona, és l’inici de la demolició de voreres i fressat del ferm dels trams 1 i 

2. Cal demolir 3.810 m2 de voreres i fressar 28.758 m2 de ferm existent. El rendiment 

dels equips és de 21 m2/h, el que suposa una durada total de 171 dies. 

 

Seguidament, un cop els primers trams de l’obra estiguin completament aplanats, es 

podrà procedir a la col·locació dels tubs de drenatge longitudinal que siguin necessaris 

i en aquelles zones on no es pugui utilitzar l’existent. Així, es preveu col·locar 500 ml de 

tub, amb un rendiment de 45 m/h, que suposarà 2 dies de feina. Juntament amb això, 

la col·locació d’embornals s’haurà de fer un cop s’hagi col·locat la vorada, fet que 

retardarà aquesta activitat fins als 20 dies. 

 

En tercer lloc, s’haurà de començar a col·locar el nou paviment, tant la vorada (6.680 

ml), com el panot de graveta de riu (3.810 m2). Això es realitzarà en 42 dies, donat els 

rendiments de col·locació corresponents. Un cop s’hagi col·locat tota la vorada nova, 

es procedirà a l’extensió de la capa de trànsit BBTM 11b (28.758 m2) amb un 

rendiment de 1.700 m2/h, fet que tardarà 5 dies en concloure tota la fase I. 

 

Seguidament, es procedirà a la recol·locació de les 63 faroles mogudes prèviament, 

activitat que tardarà 31 dies en realitzar-se per complet. 

 

La senyalització, tant horitzontal, vertical com posada de semàfors, tardarà 4 dies en 

realitzar-se, un cop s’hagin acabat tant les activitats de col·locació del panot com 

d’afermat dels carrers. Les marques vials tenen una partida de 9.110 ml, amb un 

rendiment de 630 m/h. 

 

Per últim, només caldrà instal·lar el mobiliari a les parades i realitzar les mesures 

correctores finals, que portaran 5 dies cadascuna de les dues activitats que es poden 

realitzar de manera paral·lela. 

4.3 FASE II: Tram 3 
 

La segona fase s’iniciarà amb les demolicions de voreres i de bona part del ferm situat 

sota del viaducte, així com el fressat de bona part del ferm que actualment ocupa 

carrers adjacents i que es refaran. Això comportarà l’actuació en una superfície de 

22.610 m2, que amb un rendiment de 21 m/h, farà que es tardin 90 dies en realitzar 

totes les demolicions. D’aquests, 4.560 m2 seran de demolició de vorera, 15.050 m2 de 

demolició de ferm i 3.000 m2 de fressat de ferm existent. 
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Prèviament al moviment de terres, serà necessària l’esbrossada de 3.760 m2 del 

terraplenat on actualment s’ubiquen les vies del tren, fet que amb un rendiment de 

750 m2/h, es podrà fer amb 1 dia. 

 

En aquesta segona fase s’haurà de realitzar el moviment de terres corresponent al 

desmunt del terraplè que actualment ocupen les vies, fet pel qual s’haurà de fer un 

moviment de desmunt de 11.718 m3 i de terraplenat de 1.225 m3, que amb un 

rendiment de 96 m3/h el primer i de 171 m3/h el segon, fan que el moviment de terres 

es pugui executar en 15 dies en total.  

 
Tot seguit, es col·locarà el drenatge longitudinal que en aquest cas serà tot de nova 

reposició. En total hi haurà 3.090 ml de tubs drenatge, que es col·locaran en 9 dies 

aproximadament. Així mateix, els embornals es tardarà 25 dies en col·locar-los tots, un 

cop s’hagi executat la vorada. 

 

Pel que fa als paviments i l’afermat, cal dir que en aquesta fase sí que serà necessari 

comptar amb totes les capes de ferm al ser una zona sense capes asfàltiques existents 

en l’actualitat. Amb tot això, s’exposen a continuació les partides de les diferents capes 

a col·locar en aquesta fase: 

 

- Esplanada: 7.783 m3 (120 m3/h) = 8 dies 

- Reg curat ECR-1: 14.967 m2 (700 m2/h) = 3 dies 

- Sòl ciment: 4.490 m3 (250 m3/h) = 2 dies 

- Reg curat ECR-1: 14.967 m2 (700 m2/h) = 3 dies 

- Reg d’adherència ECR-1d: 14.967 m2 (700 m2/h) = 3 dies 

- Capa de base AC22 base G: 3.442,4 t (122 t/h) = 4 dies 

- Reg d’adherència ECR-1d: 14.967 m2 (700 m2/h) = 3 dies 

- Capa intermèdia AC22 bin S: 1.721,2 t (122 t/h) = 2 dies 

- Reg d’adherència ECR-2d-m: 17.967 m2 (700 m2/h) = 3 dies 

- Capa de trànsit BBTM 11b bm-3b: 17.967 m2 (1.700 m2/h) = 1 dia 

 
El que resulta en la realització de l’afermat en 32 dies hàbils si es té en compte que no 

es solapen les tasques. Tot i així, és possible començar la tasca posterior quan es portin 

4 dies de la tasca prèvia permetent realitzar l'extensió de ferms en 28 dies hàbils. 

 
Pel que fa als paviments, es preveu la col·locació de 2.100 ml de vorada, que suposa 13 

dies, així com 4.220 m2 de panot, amb un total de 33 dies de col·locació. 

 

Per últim, queda detallar les activitats d’enllumenat, senyalització, mobiliari de les 

parades, així com les mesures correctores a realitzar en aquesta fase. 
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Pel que fa a l’enllumenat, s’hauran de col·locar 105 faroles noves, fet que comportarà 

40 dies hàbils.  

 

Hi haurà 2.500 ml de marques vials, que es faran en 4 dies, i 3 dies per a la 

senyalització vertical i els semàfors. 

 

El mobiliari de les parades comportarà 10 dies hàbils de feina i, finalment, les mesures 

correctores de revegetació i hidrosembra es faran en 15 dies. 

4.4 FASE III: Tram 4 + Tram 5 
 
En aquesta fase es començarà amb la demolició de voreres i ferm, així com fressat dels 

carrers adjunts que no necessiten de totes les capes de ferm noves. La demolició de les 

voreres existents serà de 3.390 m2, activitat que es tardarà 20 dies en fer. La demolició 

del ferm existent sota el viaducte serà de 10.490 m2, mentre que el fressat de les parts 

de ferm existent serà de 6.500 m2, que es durà a terme en 62 i 38 dies 

respectivament. 

 

Seguidament, s’haurà d’instal·lar el nou drenatge longitudinal, que comportarà la 

instal·lació de 1.100 ml de tubs de drenatge (45 m/h), en 3 dies hàbils. La col·locació 

d’embornals un cop acabada la vorada comportarà la consumició de 10 dies de feina. 

 

Seguidament es procedirà a l’afermat i el pavimentat de les superfícies. A continuació 

s’exposa el resum de les partides de ferm: 

 

- Esplanada: 4.814 m3 (120 m3/h) = 5 dies 

- Reg curat ECR-1: 9.257 m2 (700 m2/h) = 2 dies 

- Sòl ciment: 2.777 m3 (250 m3/h) = 1 dia 

- Reg curat ECR-1: 9.257 m2 (700 m2/h) = 2 dies 

- Reg d’adherència ECR-1d: 9.257 m2 (700 m2/h) = 2 dies 

- Capa de base AC22 base G: 2.129,1 t (122 t/h) = 2 dies 

- Reg d’adherència ECR-1d: 9.257 m2 (700 m2/h) = 2 dies 

- Capa intermèdia AC22 bin S: 1.064,5 t (122 t/h) = 1 dia 

- Reg d’adherència ECR-2d-m: 15.757 m2 (700 m2/h) = 3 dies 

- Capa de trànsit BBTM 11b bm-3b: 15.757 m2 (1.700 m2/h) = 1 dia 

 

El que resulta en la realització de l’afermat en 21 dies hàbils si es té en compte que no 

es solapen les tasques. Tot i així, és possible començar la tasca posterior quan es portin 

4 dies de la tasca prèvia permetent realitzar l'extensió de ferms en 20 dies hàbils. 

 

Pel que fa als paviments, es preveu la col·locació de 3.320 ml de vorada, que suposa 21 

dies, així com 4.740 m2 de panot, amb un total de 40 dies de col·locació. 
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Referent a l’enllumenat, s’hauran de col·locar 49 faroles noves, fet que comportarà 25 

dies hàbils.  

 

Hi haurà 3.860 ml de marques vials, que es faran en 2 dies, i 4 dies més per a la 

senyalització vertical i els semàfors. 

 

El mobiliari de les parades comportarà 10 dies hàbils de feina i, finalment, les mesures 

correctores de revegetació i hidrosembra es faran en 15 dies. 

4.5 FASE IV: Estació de la Copa 
 
L’última fase del projecte s’iniciarà un cop ja iniciades les fases I i II, havent de 

començar abans que la fase III a causa de la importància en temps que tenen la 

construcció del vestíbul de la nova estació i l’estructura metàl·lica de les andanes. 

 

Així, s’iniciaran els treballs en la zona final del traçat de la plataforma reservada amb la 

demolició de l’aparcament existent a la zona, fet que comportarà la demolició de 7.714 

m2 de ferm existent, en 46 dies d’execució material, i 2.629 m2 de voreres, en 16 dies. 

 

Seguidament, s’haurà d’instal·lar el nou drenatge longitudinal, que comportarà la 

instal·lació de 520 ml de tubs de drenatge (45 m/h), en 2 dies hàbils. La col·locació 

d’embornals un cop acabada la vorada comportarà la consumició de 10 dies de feina. 

 

Per una altra banda, també s’haurà d’iniciar l’afermat i el pavimentat que es detalla a 

continuació: 

 

- Esplanada: 2.084 m3 (120 m3/h) = 2 dies 

- Reg curat ECR-1: 4.007 m2 (700 m2/h) = 1 dia 

- Sòl ciment: 1.202 m3 (250 m3/h) = 0,5 dies 

- Reg curat ECR-1: 4.007 m2 (700 m2/h) = 1 dia 

- Reg d’adherència ECR-1d: 4.007 m2 (700 m2/h) = 1 dia 

- Capa de base AC22 base G: 921,6 t (122 t/h) = 1 dia 

- Reg d’adherència ECR-1d: 4.007 m2 (700 m2/h) = 1 dia 

- Capa intermèdia AC22 bin S: 460,8 t (122 t/h) = 0,5 dies 

- Reg d’adherència ECR-2d-m: 4.007 m2 (700 m2/h) = 1 dia 

- Capa de trànsit BBTM 11b bm-3b: 4.007 m2 (1.700 m2/h) = 1 dia 

 

El que resulta en la realització de l’afermat en 10 dies hàbils si es té en compte que no 

es solapen les tasques. 
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Pel que fa als paviments a la zona de l’estació, s’instal·laran 1.448 ml de vorada en 9 

dies, i 6.250 m2 de panot en 52 dies. 

 

Mentre aquestes activitats es van duent a terme, també serà necessari iniciar les 

tasques de construcció de l’edifici de l’estació, amb una superfície útil de 281 m2. Amb 

el comptatge de totes les partides realitzades, es preveu que la construcció es pugui 

realitzar en 204 dies, amb límit fins a l’últim dia d’afermat de la zona de l’estació. Per 

altra banda, les dues estructures metàl·liques de 357 m2 cadascuna d’elles, també es 

preveu acabar-les en el termini de 204 dies, al ser en bona part materials prefabricats. 

 

Referent a l’enllumenat exterior de l’estació, s’hauran de col·locar 40 faroles noves, fet 

que comportarà 15 dies hàbils.  

 

Hi haurà 1.000 ml de marques vials, que es faran en 2 dies, a més d’1 dia per a la 

senyalització vertical i els semàfors per als autobusos i els viatgers. 

 

El mobiliari de les parades comportarà 5 dies hàbils de feina i, finalment, les mesures 

correctores de revegetació i hidrosembra es faran en 5 dies. 

 

 
5. DIAGRAMA DE BARRES 
 

Partint dels temps requerits que figuren en els diferents apartats anteriors s’ha 

realitzat el diagrama de barres que s’inclou al final del present annex, en el qual s’han 

representat les activitats principals de les obres. 

 

S’ha tingut en compte l’ordre cronològic obligat entre les activitats, desenvolupant-se 

alguna d’elles en major temps que el teòricament necessari, ja que en determinats 

casos una activitat depèn de la realització d’altres a les quals ha d’ajustar-se, tenint 

d’aquesta manera folgança en la seva realització. L’activitat que serveix de nexe d’unió 

entre les diferents fases és l’afermat de la plataforma i els carrers adjacents, que 

marcaran el desenvolupament teòric del pla d’obres. 

 

Tots els estudis anteriors poden desenvolupar-se d’una manera molt més exhaustiva, i 

en alguns casos les necessitats de l’obra o factors externs com les inclemències 

meteorològiques, poden implicar modificacions en els temps requerits, com ja s’ha 

tractat anteriorment en diferents punts. 

 

Tanmateix, es consideren suficientment aproximades les hipòtesis realitzades per al fi 

que amb elles es proposa, que és establir el pla d’obra orientatiu que estableix l’Article 
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63 del Reglament General de Contractes de l’Estat i que pugui servir de base al que ha 

de presentar el Contractista. 

 

Pel que fa a l'inici de l'obra vindrà condicionada en part pels tràmits administratius 

pertinents, tot i que l'inici de les obres es podria condicionar a les necessitats de no 

desenvolupar determinades tasques en determinades èpoques de l'any per activitats 

diverses a la ciutat de Girona. 

 

Amb tot, i tal com es pot veure al diagrama adjunt a continuació, el termini d’execució de 

l’obra és de 13 mesos (273 dies laborables). 

 



 
  

APÈNDIX 1  

DIAGRAMA DE GANTT DEL PLA D’OBRES 
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1. INTRODUCCIÓ 

D’acord amb les prescripcions per la realització de Projectes Constructius, s’inclou en el 

present Projecte de Construcció, un Pla de Control de Qualitat valorat, desenvolupat 

amb el programa TCQ-2000. Aquest Pla s’ha realitzat partint de la relació de partides 

d’obra del present projecte i del seu amidament. 

 

En el present annex es descriu el Control de Qualitat per a l’execució de les obres. S’hi 

assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs 

a realitzar. 

 

Els controls a realitzar són essencialment dels tipus següents: 

 

� Control del material 

� Control geomètric 

� Control d’execució 

 

 

2. UNITATS MÉS IMPORTANTS DEL CONTROL DE QUALITAT 

Pel que fa a les unitats d’obra en més importància respecte al control de qualitat són 

tots aquells treballs necessaris per al ferm nou i obres de fàbrica. 

 

Les unitats d’obra en més importància respecte al control de qualitat són: 

 

� Ferms 

� Àrids 

� Regs 

� Estructures 

 

Un estudi detallat del  control de qualitat a portar a terme durant la construcció de la 

millora queda fora de l’àmbit de redacció d’aquest projecte acadèmic, però malgrat 

això s’intenta donar un pressupost global del pla de control de qualitat per a tota 

l’obra.  

 

S’ha utilitzat el programa TCQ per a realitzar el pressupost de control de qualitat.  

 

Les partides de les estructures al no estar definides al detall s’ha considerat que el seu 

import del control de qualitat serà un 1,5% del Pressupost d’Execució Material que 

se’ls hi ha adjudicat basant-se en altres projectes de referència. 

  

  



Plataforma reservada per a l’autobús a la ciutat de Girona 

 

6 
 

3. IMPORT DEL CONTROL DE QUALITAT 

El pressupost del Pla de Control de Qualitat obtingut amb el TCQ (sense IVA ni benefici 

industrial) de totes les unitats d’obra ha estat el següent:  

 

 

PCQ unitats d'obra 138.941,98 € 

 

 

El pressupost del Pla de Control de Qualitat (sense IVA ni benefici industrial) puja a la 

quantitat de 138.941,98 € (CENT TRENTA-VUIT MIL NOU-CENTS QUARANTA-UN 

EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS), el que suposa un 1,74% respecte al 

Pressupost d’Execució Material (PEM) de l’obra. 

 
 
 
 
 



 
  

APÈNDIX 1  

PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:06/02/11 1Data:

PRESSUPOST  PLA CONTROL DE QUALITAT 706-PRO-CA-4950OBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 01
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈSUBCAPÍTOL 01
CONTROL DE MATERIALSSUBCAPÍTOL2 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UN-103-101 o NLT-1041 J03D2202

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-103 o
NLT-105 i UNE-103-104 o NLT-16.

2 J03D4204

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-500 o NLT-107.3 J03D7207

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-500 o NLT-107.4 J03D8208

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

u Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la metodologia del Pròctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE-103-502.

5 J03D9209

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE-103-204.

6 J03DK20H

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

PRESSUPOST  PLA CONTROL DE QUALITAT 706-PRO-CA-4950OBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 01
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈSUBCAPÍTOL 01
CONTROL D'EXECUCIÓSUBCAPÍTOL2 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radiactius d'un sòl, segons la norma
ASTM-D-3017-e1.

1 J03DR10P

AMIDAMENT DIRECTE 600,000

PRESSUPOST  PLA CONTROL DE QUALITAT 706-PRO-CA-4950OBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 01
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ I MILLORA D'ESPLANADSUBCAPÍTOL 02
CONTROL DE MATERIALSSUBCAPÍTOL2 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro
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u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UN-103-101 o NLT-1041 J03D2202

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-103 o
NLT-105 i UNE-103-104 o NLT-16.

2 J03D4204

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-500 o NLT-107.3 J03D7207

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-500 o NLT-107.4 J03D8208

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la metodologia del Pròctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE-103-502.

5 J03D9209

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE-103-204.

6 J03DK20H

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

PRESSUPOST  PLA CONTROL DE QUALITAT 706-PRO-CA-4950OBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 01
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ I MILLORA D'ESPLANADSUBCAPÍTOL 02
CONTROL D'EXECUCIÓSUBCAPÍTOL2 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT-103.1 J03DP10M

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radiactius d'un sòl, segons la norma
ASTM-D-3017-e1.

2 J03DR10P

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN-18134.3 J03DS10R

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

PRESSUPOST  PLA CONTROL DE QUALITAT 706-PRO-CA-4950OBRA 01
FORMIGONS ESTRUCTURALSCAPÍTOL 02
FORMIGÓ EN CAPES DE NETEJA I ANIVELLAMENTSUBCAPÍTOL 04
CONTROL DE MATERIALSSUBCAPÍTOL2 01

Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-83-313-90.1 J060120G

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

PRESSUPOST  PLA CONTROL DE QUALITAT 706-PRO-CA-4950OBRA 01
FORMIGONS ESTRUCTURALSCAPÍTOL 02
FORMIGÓ EN MASSA PER A FONAMENTSSUBCAPÍTOL 05
CONTROL DE MATERIALSSUBCAPÍTOL2 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de
tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-83-300-84, UNE-83-301-91 1R, UNE-83-304-84 i
UNE-83-313-90.

1 J0607608

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

u Determinació de l'acidesa, expressada pel seu PH, d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la
norma UNE-7-234-71.

2 J0113102

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Determinació del contingut total de sulfats, expressat en ions SO4 d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons,
segons la norma UNE-7-131-58.

3 J0113101

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Determinació del contingut total de clorurs, expressat en ions CL d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons,
segons la norma UNE-7-178-60.

4 J0114103

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Determinació del contingut de substàncies orgàniques, olis i greixos solubles en èter d'una mostra d'aigua per a pastar
morters i formigons, segons la norma UNE-7-235-71.

5 J0116105

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN-933-1 1998.6 J0304L03

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE-83-133-90.

7 J031830J

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN-1367-2 1999.

8 J031E30E

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

Euro
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u Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE-83-115-89 experimental.

9 J031H30H

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Determinació de la reactivitat granulat-àlcali d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma
UNE-146-507.

10 J032B20B

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma
UNE-7-134-58.

11 J0323202

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

PRESSUPOST  PLA CONTROL DE QUALITAT 706-PRO-CA-4950OBRA 01
FORMIGONS ESTRUCTURALSCAPÍTOL 02
FORMIGÓ ARMAT EN ESTRUCTURESSUBCAPÍTOL 06
CONTROL DE MATERIALSSUBCAPÍTOL2 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de
cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-83-300-84, UNE-83-301-91 1R, UNE-83-304-84 i
UNE-83-313-90.

1 J0607708

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

u Determinació de l'acidesa, expressada pel seu PH, d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la
norma UNE-7-234-71.

2 J0113102

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Determinació del contingut total de sulfats, expressat en ions SO4 d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons,
segons la norma UNE-7-131-58.

3 J0113101

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Determinació del contingut total de clorurs, expressat en ions CL d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons,
segons la norma UNE-7-178-60.

4 J0114103

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Determinació del contingut de substàncies orgàniques, olis i greixos solubles en èter d'una mostra d'aigua per a pastar
morters i formigons, segons la norma UNE-7-235-71.

5 J0116105

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Determinació de la reactivitat granulat-àlcali d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma
UNE-146-507.

6 J032B20B

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

Euro
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u Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma
UNE-7-134-58.

7 J0323202

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE-83-133-90.

8 J031830J

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN-1367-2 1999.

9 J031E30E

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE-83-115-89 experimental.

10 J031H30H

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

PRESSUPOST  PLA CONTROL DE QUALITAT 706-PRO-CA-4950OBRA 01
MESCLES BITUMINOSESCAPÍTOL 03
PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES EN CALENTSUBCAPÍTOL 07
CONTROL DE MATERIALSSUBCAPÍTOL2 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-ú, segons la norma UNE 103-101 o NLT-104.1 J03D2402

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-109 o NLT-113.2 J03D6206

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT-164-90.3 J03D210F

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Anàlisi granulomètric del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT-165-90.4 J03D310G

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, estabillitat i fluència (assaig Marshall) d'una
mostra de mescla bituminosa (inclòs càlcul de buits), segons les normes NLT-159-86 i NLT-168-90.

5 J03D410A

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa
compactada, segons la norma NLT-164-86.

6 J03D630D

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Euro
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u Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-124.7 J0553102

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la
norma NLT-125.

8 J0554103

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-122.9 J0559108

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Determinació del punt de fragilitat de Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-182.10 J0559138

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT-194.11 J055F30F

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

PRESSUPOST  PLA CONTROL DE QUALITAT 706-PRO-CA-4950OBRA 01
MESCLES BITUMINOSESCAPÍTOL 03
PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES EN CALENTSUBCAPÍTOL 07
CONTROL D'EXECUCIÓSUBCAPÍTOL2 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma
NLT-168-90.

1 J03D520K

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

u Determinació de la resistència a lliscament d'un paviment, segons la norma NLT-175-88.2 J0391101

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip viàgraf d'un paviment, segons la norma NLT-322-87.3 J039210H

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent.4 J039010S

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

u Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment, segons la norma NLT-355-87.5 J9V1310L

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Determinació del coeficient de lliscament transversal mitjançant l'equip scrim, d'un paviment, segons la norma
NLT-336-92.

6 J9V17100

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Euro
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u Determinació de deflexions mitjançant deflectòmetre d'impacte en ferms amb càrrega de 65 kN i plaques de 300 mm,
cada 50 m i amb un mínim de 100 determinacions, segons la norma NLT-338.

7 J9V1M30S

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

u Determinació de líndex de regularitat internacional (IRI), amb un mínim de 1 determinació per Hm, segons la norma
NLT-330.

8 J9V1U001

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

PRESSUPOST  PLA CONTROL DE QUALITAT 706-PRO-CA-4950OBRA 01
ACER ESTRUCTURAL EN PERFILS I BARRESCAPÍTOL 04
BARRES CORRUGADES PER ARMAT DE FORMIGÓSUBCAPÍTOL 08
CONTROL DE MATERIALSSUBCAPÍTOL2 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer, per a armar formgons, segons la norma
UNE-36-068.

1 J0B21103

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer, per a armar formigons, segons la norma UN-7-474-92 i UNE-7-474-92.

2 J0B25101

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer, per a armar formigons, segons la norma UNE-36-068.3 J0B28103

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

PRESSUPOST  PLA CONTROL DE QUALITAT 706-PRO-CA-4950OBRA 01
ACER NO ESTRUCTURAL EN MALLES, PERFILS I PLAQUESCAPÍTOL 05
PERFILS LONGITUDINALS EN BARRES DE SEG FLEXIBLESSUBCAPÍTOL 10
CONTROL DE MATERIALSSUBCAPÍTOL2 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons UNE-37-501.1 J0B2XX16

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Determinació de la massa de recobriment galvanitzat, segons la UNE-37-501.2 J0B2XX02

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer. segons la norma NBE-EA-95.3 J0B11PON

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Euro
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u Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-7-474-92 i UNE-7-474-92 erratum.

4 J0B16601

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

PRESSUPOST  PLA CONTROL DE QUALITAT 706-PRO-CA-4950OBRA 01
ACER NO ESTRUCTURAL EN MALLES, PERFILS I PLAQUESCAPÍTOL 05
PLAQUES DE SENYALITZACIÓ VERTICALSUBCAPÍTOL 11
CONTROL D'EXECUCIÓSUBCAPÍTOL2 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Assaig de retroreflexió d'una superfície, segons la norma UNE-135-350.1 J0B2XX04

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Determinació de color (coordenades cromàtiques) i factor de lluminància.2 J0B2XX05

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

PRESSUPOST  PLA CONTROL DE QUALITAT 706-PRO-CA-4950OBRA 01
ACER NO ESTRUCTURAL EN MALLES, PERFILS I PLAQUESCAPÍTOL 05
SUPORTS PER A BARRES DE SEGURETATSUBCAPÍTOL 12
CONTROL DE MATERIALSSUBCAPÍTOL2 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons UNE-37-501.1 J0B2XX16

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

u Determinació de la massa de recobriment galvanitzat, segons la UNE-37-501.2 J0B2XX02

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

PRESSUPOST  PLA CONTROL DE QUALITAT 706-PRO-CA-4950OBRA 01
ACER NO ESTRUCTURAL EN MALLES, PERFILS I PLAQUESCAPÍTOL 05
SUPORTS PER A BARRES DE SEGURETATSUBCAPÍTOL 12
CONTROL D'EXECUCIÓSUBCAPÍTOL2 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Comprovació de la resistència del terreny natural mitjançant l'aplicació d'una força paral�lela al terreny sobre un suport
clavat (OC 321/95).

1 J0B2XX07

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

PRESSUPOST  PLA CONTROL DE QUALITAT 706-PRO-CA-4950OBRA 01
PINTURESCAPÍTOL 06
PINTURES EN MARQUES VIALSSUBCAPÍTOL 13
CONTROL D'EXECUCIÓSUBCAPÍTOL2 02

Euro



Pla de Control de Qualitat de la plataforma reservada per a l´autobús a la ciutat de Girona

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:06/02/11 9Data:

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Determinació de la dossificació de pintura i microesferes sobre mostra líquida, segons la norma UNE-135-274.1 J0B2XX20

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Determinació de la dossificació de piintura i microesferes sobre la pel�lícula aplicada en xapes metàl�liques, segons la
norma UNE-135-274.

2 J0B2XX21

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

u Determinació del coeficient de retroreflexió d'una marca vial en servei, segons la norma UNE-135-270.3 J0B2XX22

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

Euro
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Pàg.:Data: 06/02/2011QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €10,81uJ0113101 Determinació del contingut total de sulfats, expressat en ions SO4 d'una mostra d'aigua per a
pastar morters i formigons, segons la norma UNE-7-131-58.

P- 1

(DEU EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

 €6,15uJ0113102 Determinació de l'acidesa, expressada pel seu PH, d'una mostra d'aigua per a pastar morters i
formigons, segons la norma UNE-7-234-71.

P- 2

(SIS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

 €11,36uJ0114103 Determinació del contingut total de clorurs, expressat en ions CL d'una mostra d'aigua per a pastar
morters i formigons, segons la norma UNE-7-178-60.

P- 3

(ONZE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €36,64uJ0116105 Determinació del contingut de substàncies orgàniques, olis i greixos solubles en èter d'una mostra
d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la norma UNE-7-235-71.

P- 4

(TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €19,72uJ0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN-933-1
1998.

P- 5

(DINOU EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

 €22,78uJ031830J Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-83-133-90.

P- 6

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €16,02uJ031E30E Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE-EN-1367-2 1999.

P- 7

(SETZE EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €63,68uJ031H30H Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-83-115-89 experimental.

P- 8

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €24,92uJ0323202 Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE-7-134-58.

P- 9

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

 €47,32uJ032B20B Determinació de la reactivitat granulat-àlcali d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE-146-507.

P- 10

(QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €2,01uJ039010S Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent.P- 11
(DOS EUROS AMB UN CENTIMS)

 €14,63uJ0391101 Determinació de la resistència a lliscament d'un paviment, segons la norma NLT-175-88.P- 12
(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

 €44,85uJ039210H Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip viàgraf d'un paviment, segons la norma
NLT-322-87.

P- 13

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €26,78uJ03D210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
NLT-164-90.

P- 14

(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €28,79uJ03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UN-103-101 o NLT-104P- 15
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €23,79uJ03D2402 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-ú, segons la norma UNE 103-101 o
NLT-104.

P- 16

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €22,21uJ03D310G Anàlisi granulomètric del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
NLT-165-90.

P- 17

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €76,00uJ03D410A Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, estabillitat i fluència
(assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa (inclòs càlcul de buits), segons les normes
NLT-159-86 i NLT-168-90.

P- 18

(SETANTA-SIS EUROS)

 €46,49uJ03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE-103-103 o NLT-105 i UNE-103-104 o NLT-16.

P- 19

(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

 €48,53uJ03D520K Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa,
segons la norma NLT-168-90.

P- 20

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €25,39uJ03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-109 o
NLT-113.

P- 21

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €135,54uJ03D630D Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-compressió) d'una mescla
bituminosa compactada, segons la norma NLT-164-86.

P- 22

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €44,24uJ03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE-103-500 o NLT-107.

P- 23

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €59,85uJ03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE-103-500 o NLT-107.

P- 24

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €86,33uJ03D9209 Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la metodologia del Pròctor normal (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-502.

P- 25

(VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €24,41uJ03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat sòdic d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE-103-204.

P- 26

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €11,99uJ03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT-103.P- 27
(ONZE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

 €14,15uJ03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radiactius d'un sòl, segons
la norma ASTM-D-3017-e1.

P- 28

(CATORZE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

 €84,33uJ03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN-18134.P- 29
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €47,58uJ0553102 Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-124.P- 30
(QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

 €36,87uJ0554103 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-125.

P- 31

(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €59,58uJ0559108 Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-122.P- 32
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

 €75,90uJ0559138 Determinació del punt de fragilitat de Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT-182.

P- 33

(SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €22,58uJ055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT-194.

P- 34

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
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 €9,91uJ060120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE-83-313-90.

P- 35

(NOU EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €87,69uJ0607608 Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-83-300-84, UNE-83-301-91 1R, UNE-83-304-84 i UNE-83-313-90.

P- 36

(VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

 €122,49uJ0607708 Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-83-300-84, UNE-83-301-91 1R, UNE-83-304-84 i UNE-83-313-90.

P- 37

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

 €11,05uJ0B11PON Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer. segons la norma
NBE-EA-95.

P- 38

(ONZE EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €22,10uJ0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una
proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-7-474-92 i UNE-7-474-92 erratum.

P- 39

(VINT-I-DOS EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €31,48uJ0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer, per a armar formgons,
segons la norma UNE-36-068.

P- 40

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €48,29uJ0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer, per a armar formigons, segons la norma UN-7-474-92 i
UNE-7-474-92.

P- 41

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

 €24,43uJ0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer, per a armar formigons, segons la
norma UNE-36-068.

P- 42

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €4,06uJ0B2XX02 Determinació de la massa de recobriment galvanitzat, segons la UNE-37-501.P- 43
(QUATRE EUROS AMB SIS CENTIMS)

 €24,75uJ0B2XX04 Assaig de retroreflexió d'una superfície, segons la norma UNE-135-350.P- 44
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €19,47uJ0B2XX05 Determinació de color (coordenades cromàtiques) i factor de lluminància.P- 45
(DINOU EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

 €24,75uJ0B2XX07 Comprovació de la resistència del terreny natural mitjançant l'aplicació d'una força paral�lela al
terreny sobre un suport clavat (OC 321/95).

P- 46

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €26,33uJ0B2XX16 Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons
UNE-37-501.

P- 47

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €32,54uJ0B2XX20 Determinació de la dossificació de pintura i microesferes sobre mostra líquida, segons la norma
UNE-135-274.

P- 48

(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €25,96uJ0B2XX21 Determinació de la dossificació de piintura i microesferes sobre la pel�lícula aplicada en xapes
metàl�liques, segons la norma UNE-135-274.

P- 49

(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

 €7,43uJ0B2XX22 Determinació del coeficient de retroreflexió d'una marca vial en servei, segons la norma
UNE-135-270.

P- 50

(SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
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 €18,02uJ9V1310L Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment, segons la norma
NLT-355-87.

P- 51

(DIVUIT EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €228,00uJ9V17100 Determinació del coeficient de lliscament transversal mitjançant l'equip scrim, d'un paviment,
segons la norma NLT-336-92.

P- 52

(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS)

 €174,16uJ9V1M30S Determinació de deflexions mitjançant deflectòmetre d'impacte en ferms amb càrrega de 65 kN i
plaques de 300 mm, cada 50 m i amb un mínim de 100 determinacions, segons la norma
NLT-338.

P- 53

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CENTIMS)

 €395,20uJ9V1U001 Determinació de líndex de regularitat internacional (IRI), amb un mínim de 1 determinació per Hm,
segons la norma NLT-330.

P- 54

(TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VINT CENTIMS)

Barcelona, febrer de 2011

Daniel Enciso Fargas
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uJ0113101 Determinació del contingut total de sulfats, expressat en ions SO4 d'una
mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la norma
UNE-7-131-58.

P- 1  €10,81

Sense descomposició 10,81 €

uJ0113102 Determinació de l'acidesa, expressada pel seu PH, d'una mostra d'aigua per
a pastar morters i formigons, segons la norma UNE-7-234-71.

P- 2  €6,15

Sense descomposició 6,15 €

uJ0114103 Determinació del contingut total de clorurs, expressat en ions CL d'una
mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la norma
UNE-7-178-60.

P- 3  €11,36

Sense descomposició 11,36 €

uJ0116105 Determinació del contingut de substàncies orgàniques, olis i greixos solubles
en èter d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la
norma UNE-7-235-71.

P- 4  €36,64

Sense descomposició 36,64 €

uJ0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la
norma UNE-EN-933-1 1998.

P- 5  €19,72

Sense descomposició 19,72 €

uJ031830J Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua
d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE-83-133-90.

P- 6  €22,78

Sense descomposició 22,78 €

uJ031E30E Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN-1367-2
1999.

P- 7  €16,02

Sense descomposició 16,02 €

uJ031H30H Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE-83-115-89 experimental.

P- 8  €63,68

Sense descomposició 63,68 €

uJ0323202 Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE-7-134-58.

P- 9  €24,92

Sense descomposició 24,92 €

uJ032B20B Determinació de la reactivitat granulat-àlcali d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE-146-507.

P- 10  €47,32

Sense descomposició 47,32 €

uJ039010S Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses
en calent.

P- 11  €2,01

Sense descomposició 2,01 €

uJ0391101 Determinació de la resistència a lliscament d'un paviment, segons la norma
NLT-175-88.

P- 12  €14,63

Sense descomposició 14,63 €

uJ039210H Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip viàgraf d'un paviment,
segons la norma NLT-322-87.

P- 13  €44,85

Sense descomposició 44,85 €
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uJ03D210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa,
segons la norma NLT-164-90.

P- 14  €26,78

Sense descomposició 26,78 €

uJ03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma
UN-103-101 o NLT-104

P- 15  €28,79

Sense descomposició 28,79 €

uJ03D2402 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-ú, segons la norma
UNE 103-101 o NLT-104.

P- 16  €23,79

Sense descomposició 23,79 €

uJ03D310G Anàlisi granulomètric del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma NLT-165-90.

P- 17  €22,21

Sense descomposició 22,21 €

uJ03D410A Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat,
estabillitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa
(inclòs càlcul de buits), segons les normes NLT-159-86 i NLT-168-90.

P- 18  €76,00

Sense descomposició 76,00 €

uJ03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE-103-103 o NLT-105 i UNE-103-104 o NLT-16.

P- 19  €46,49

Sense descomposició 46,49 €

uJ03D520K Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni
de mescla bituminosa, segons la norma NLT-168-90.

P- 20  €48,53

Sense descomposició 48,53 €

uJ03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE-103-109 o NLT-113.

P- 21  €25,39

Sense descomposició 25,39 €

uJ03D630D Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig
d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa compactada, segons la
norma NLT-164-86.

P- 22  €135,54

Sense descomposició 135,54 €

uJ03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE-103-500 o NLT-107.

P- 23  €44,24

Sense descomposició 44,24 €

uJ03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE-103-500 o NLT-107.

P- 24  €59,85

Sense descomposició 59,85 €

uJ03D9209 Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la metodologia del
Pròctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE-103-502.

P- 25  €86,33

Sense descomposició 86,33 €

uJ03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat
sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-204.

P- 26  €24,41

Sense descomposició 24,41 €

uJ03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT-103.P- 27  €11,99
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Sense descomposició 11,99 €

uJ03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radiactius d'un sòl, segons la norma ASTM-D-3017-e1.

P- 28  €14,15

Sense descomposició 14,15 €

uJ03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons
la norma DIN-18134.

P- 29  €84,33

Sense descomposició 84,33 €

uJ0553102 Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la
norma NLT-124.

P- 30  €47,58

Sense descomposició 47,58 €

uJ0554103 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT-125.

P- 31  €36,87

Sense descomposició 36,87 €

uJ0559108 Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la
norma NLT-122.

P- 32  €59,58

Sense descomposició 59,58 €

uJ0559138 Determinació del punt de fragilitat de Fraass d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-182.

P- 33  €75,90

Sense descomposició 75,90 €

uJ055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT-194.

P- 34  €22,58

Sense descomposició 22,58 €

uJ060120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de
formigó fresc, segons la norma UNE-83-313-90.

P- 35  €9,91

Sense descomposició 9,91 €

uJ0607608 Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-83-300-84, UNE-83-301-91 1R,
UNE-83-304-84 i UNE-83-313-90.

P- 36  €87,69

Sense descomposició 87,69 €

uJ0607708 Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-83-300-84, UNE-83-301-91 1R,
UNE-83-304-84 i UNE-83-313-90.

P- 37  €122,49

Sense descomposició 122,49 €

uJ0B11PON Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer.
segons la norma NBE-EA-95.

P- 38  €11,05

Sense descomposició 11,05 €

uJ0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma
UNE-7-474-92 i UNE-7-474-92 erratum.

P- 39  €22,10

Sense descomposició 22,10 €

uJ0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer, per
a armar formgons, segons la norma UNE-36-068.

P- 40  €31,48
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Sense descomposició 31,48 €

uJ0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer, per a
armar formigons, segons la norma UN-7-474-92 i UNE-7-474-92.

P- 41  €48,29

Sense descomposició 48,29 €

uJ0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer, per a armar
formigons, segons la norma UNE-36-068.

P- 42  €24,43

Sense descomposició 24,43 €

uJ0B2XX02 Determinació de la massa de recobriment galvanitzat, segons la
UNE-37-501.

P- 43  €4,06

Sense descomposició 4,06 €

uJ0B2XX04 Assaig de retroreflexió d'una superfície, segons la norma UNE-135-350.P- 44  €24,75

Sense descomposició 24,75 €

uJ0B2XX05 Determinació de color (coordenades cromàtiques) i factor de lluminància.P- 45  €19,47

Sense descomposició 19,47 €

uJ0B2XX07 Comprovació de la resistència del terreny natural mitjançant l'aplicació d'una
força paral�lela al terreny sobre un suport clavat (OC 321/95).

P- 46  €24,75

Sense descomposició 24,75 €

uJ0B2XX16 Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius,
segons UNE-37-501.

P- 47  €26,33

Sense descomposició 26,33 €

uJ0B2XX20 Determinació de la dossificació de pintura i microesferes sobre mostra
líquida, segons la norma UNE-135-274.

P- 48  €32,54

Sense descomposició 32,54 €

uJ0B2XX21 Determinació de la dossificació de piintura i microesferes sobre la pel�lícula
aplicada en xapes metàl�liques, segons la norma UNE-135-274.

P- 49  €25,96

Sense descomposició 25,96 €

uJ0B2XX22 Determinació del coeficient de retroreflexió d'una marca vial en servei,
segons la norma UNE-135-270.

P- 50  €7,43

Sense descomposició 7,43 €

uJ9V1310L Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment,
segons la norma NLT-355-87.

P- 51  €18,02

Sense descomposició 18,02 €

uJ9V17100 Determinació del coeficient de lliscament transversal mitjançant l'equip scrim,
d'un paviment, segons la norma NLT-336-92.

P- 52  €228,00

Sense descomposició 228,00 €

uJ9V1M30S Determinació de deflexions mitjançant deflectòmetre d'impacte en ferms amb
càrrega de 65 kN i plaques de 300 mm, cada 50 m i amb un mínim de 100
determinacions, segons la norma NLT-338.

P- 53  €174,16

Sense descomposició 174,16 €

uJ9V1U001 Determinació de líndex de regularitat internacional (IRI), amb un mínim de 1
determinació per Hm, segons la norma NLT-330.

P- 54  €395,20



Pla de Control de Qualitat de la plataforma reserva da per a l´autobús a la ciutat de Girona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.:Data: 06/02/2011 5

Sense descomposició 395,20 €

Barcelona, febrer de 2011

Daniel Enciso Fargas
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OBRA PRESSUPOST  PLA CONTROL DE QUALITAT 706-PRO-CA-495001

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01

SUBCAPÍTOL SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ01

SUBCAPÍTOL2 CONTROL DE MATERIALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UN-103-101 o NLT-104 (P - 15)

50,00028,79 1.439,50

2 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-103 o NLT-105 i
UNE-103-104 o NLT-16. (P - 19)

50,00046,49 2.324,50

3 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE-103-500 o NLT-107. (P - 23)

50,00044,24 2.212,00

4 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE-103-500 o NLT-107. (P - 24)

80,00059,85 4.788,00

5 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la
metodologia del Pròctor normal (a tres punts) d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE-103-502. (P - 25)

50,00086,33 4.316,50

6 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE-103-204. (P - 26)

50,00024,41 1.220,50

SUBCAPÍTOL2TOTAL 01.01.01.01 16.301,00

OBRA PRESSUPOST  PLA CONTROL DE QUALITAT 706-PRO-CA-495001

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01

SUBCAPÍTOL SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ01

SUBCAPÍTOL2 CONTROL D'EXECUCIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radiactius d'un sòl, segons la norma ASTM-D-3017-e1. (P
- 28)

600,00014,15 8.490,00

SUBCAPÍTOL2TOTAL 01.01.01.02 8.490,00

OBRA PRESSUPOST  PLA CONTROL DE QUALITAT 706-PRO-CA-495001

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01

SUBCAPÍTOL SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ I MILLORA D'ESPLANAD02

SUBCAPÍTOL2 CONTROL DE MATERIALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UN-103-101 o NLT-104 (P - 15)

15,00028,79 431,85

2 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-103 o NLT-105 i
UNE-103-104 o NLT-16. (P - 19)

15,00046,49 697,35

3 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE-103-500 o NLT-107. (P - 23)

15,00044,24 663,60

4 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE-103-500 o NLT-107. (P - 24)

20,00059,85 1.197,00

5 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la
metodologia del Pròctor normal (a tres punts) d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE-103-502. (P - 25)

15,00086,33 1.294,95

6 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma

15,00024,41 366,15

Euro
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UNE-103-204. (P - 26)

SUBCAPÍTOL2TOTAL 01.01.02.01 4.650,90

OBRA PRESSUPOST  PLA CONTROL DE QUALITAT 706-PRO-CA-495001

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01

SUBCAPÍTOL SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ I MILLORA D'ESPLANAD02

SUBCAPÍTOL2 CONTROL D'EXECUCIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma
NLT-103. (P - 27)

15,00011,99 179,85

2 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radiactius d'un sòl, segons la norma ASTM-D-3017-e1. (P
- 28)

300,00014,15 4.245,00

3 J03DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma DIN-18134. (P - 29)

15,00084,33 1.264,95

SUBCAPÍTOL2TOTAL 01.01.02.02 5.689,80

OBRA PRESSUPOST  PLA CONTROL DE QUALITAT 706-PRO-CA-495001

CAPÍTOL FORMIGONS ESTRUCTURALS02

SUBCAPÍTOL FORMIGÓ EN CAPES DE NETEJA I ANIVELLAMENT04

SUBCAPÍTOL2 CONTROL DE MATERIALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J060120G u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una
mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-83-313-90. (P -
35)

250,0009,91 2.477,50

SUBCAPÍTOL2TOTAL 01.02.04.01 2.477,50

OBRA PRESSUPOST  PLA CONTROL DE QUALITAT 706-PRO-CA-495001

CAPÍTOL FORMIGONS ESTRUCTURALS02

SUBCAPÍTOL FORMIGÓ EN MASSA PER A FONAMENTS05

SUBCAPÍTOL2 CONTROL DE MATERIALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0607608 u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-83-300-84, UNE-83-301-91 1R, UNE-83-304-84 i
UNE-83-313-90. (P - 36)

80,00087,69 7.015,20

2 J0113102 u Determinació de l'acidesa, expressada pel seu PH, d'una mostra
d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la norma
UNE-7-234-71. (P - 2)

50,0006,15 307,50

3 J0113101 u Determinació del contingut total de sulfats, expressat en ions
SO4 d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons,
segons la norma UNE-7-131-58. (P - 1)

50,00010,81 540,50

4 J0114103 u Determinació del contingut total de clorurs, expressat en ions CL
d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la
norma UNE-7-178-60. (P - 3)

50,00011,36 568,00

5 J0116105 u Determinació del contingut de substàncies orgàniques, olis i
greixos solubles en èter d'una mostra d'aigua per a pastar
morters i formigons, segons la norma UNE-7-235-71. (P - 4)

50,00036,64 1.832,00

6 J0304L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE-EN-933-1 1998. (P - 5)

50,00019,72 986,00

Euro
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7 J031830J u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i
contingut d'aigua d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-83-133-90. (P - 6)

50,00022,78 1.139,00

8 J031E30E u Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE-EN-1367-2 1999. (P - 7)

50,00016,02 801,00

9 J031H30H u Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per
a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-83-115-89
experimental. (P - 8)

50,00063,68 3.184,00

10 J032B20B u Determinació de la reactivitat granulat-àlcali d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-146-507.
(P - 10)

50,00047,32 2.366,00

11 J0323202 u Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-7-134-58.
(P - 9)

50,00024,92 1.246,00

SUBCAPÍTOL2TOTAL 01.02.05.01 19.985,20

OBRA PRESSUPOST  PLA CONTROL DE QUALITAT 706-PRO-CA-495001

CAPÍTOL FORMIGONS ESTRUCTURALS02

SUBCAPÍTOL FORMIGÓ ARMAT EN ESTRUCTURES06

SUBCAPÍTOL2 CONTROL DE MATERIALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0607708 u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-83-300-84, UNE-83-301-91 1R, UNE-83-304-84 i
UNE-83-313-90.
 (P - 37)

120,000122,49 14.698,80

2 J0113102 u Determinació de l'acidesa, expressada pel seu PH, d'una mostra
d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la norma
UNE-7-234-71. (P - 2)

60,0006,15 369,00

3 J0113101 u Determinació del contingut total de sulfats, expressat en ions
SO4 d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons,
segons la norma UNE-7-131-58. (P - 1)

60,00010,81 648,60

4 J0114103 u Determinació del contingut total de clorurs, expressat en ions CL
d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la
norma UNE-7-178-60. (P - 3)

60,00011,36 681,60

5 J0116105 u Determinació del contingut de substàncies orgàniques, olis i
greixos solubles en èter d'una mostra d'aigua per a pastar
morters i formigons, segons la norma UNE-7-235-71. (P - 4)

60,00036,64 2.198,40

6 J032B20B u Determinació de la reactivitat granulat-àlcali d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-146-507.
(P - 10)

60,00047,32 2.839,20

7 J0323202 u Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-7-134-58.
(P - 9)

60,00024,92 1.495,20

8 J031830J u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i
contingut d'aigua d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-83-133-90. (P - 6)

60,00022,78 1.366,80

9 J031E30E u Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE-EN-1367-2 1999. (P - 7)

60,00016,02 961,20

10 J031H30H u Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per
a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-83-115-89

100,00063,68 6.368,00

Euro
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experimental. (P - 8)

SUBCAPÍTOL2TOTAL 01.02.06.01 31.626,80

OBRA PRESSUPOST  PLA CONTROL DE QUALITAT 706-PRO-CA-495001

CAPÍTOL MESCLES BITUMINOSES03

SUBCAPÍTOL PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES EN CALENT07

SUBCAPÍTOL2 CONTROL DE MATERIALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03D2402 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-ú,
segons la norma UNE 103-101 o NLT-104. (P - 16)

15,00023,79 356,85

2 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE-103-109 o NLT-113. (P - 21)

15,00025,39 380,85

3 J03D210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma NLT-164-90.
 (P - 14)

15,00026,78 401,70

4 J03D310G u Anàlisi granulomètric del granulat recuperat d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma NLT-165-90. (P - 17)

15,00022,21 333,15

5 J03D410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, estabillitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de
mescla bituminosa (inclòs càlcul de buits), segons les normes
NLT-159-86 i NLT-168-90. (P - 18)

15,00076,00 1.140,00

6 J03D630D u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig
d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa compactada,
segons la norma NLT-164-86. (P - 22)

10,000135,54 1.355,40

7 J0553102 u Determinació de la penetració d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-124. (P - 30)

8,00047,58 380,64

8 J0554103 u Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i
bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT-125.
 (P - 31)

8,00036,87 294,96

9 J0559108 u Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT-122. (P - 32)

8,00059,58 476,64

10 J0559138 u Determinació del punt de fragilitat de Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT-182. (P - 33)

8,00075,90 607,20

11 J055F30F u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una
mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT-194. (P - 34)

15,00022,58 338,70

SUBCAPÍTOL2TOTAL 01.03.07.01 6.066,09

OBRA PRESSUPOST  PLA CONTROL DE QUALITAT 706-PRO-CA-495001

CAPÍTOL MESCLES BITUMINOSES03

SUBCAPÍTOL PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES EN CALENT07

SUBCAPÍTOL2 CONTROL D'EXECUCIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03D520K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma
NLT-168-90. (P - 20)

70,00048,53 3.397,10

2 J0391101 u Determinació de la resistència a lliscament d'un paviment,
segons la norma NLT-175-88. (P - 12)

20,00014,63 292,60

3 J039210H u Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip viàgraf d'un
paviment, segons la norma NLT-322-87. (P - 13)

15,00044,85 672,75

4 J039010S u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles 100,0002,01 201,00

Euro
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bituminoses en calent. (P - 11)

5 J9V1310L u Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra
d'un paviment, segons la norma NLT-355-87. (P - 51)

15,00018,02 270,30

6 J9V17100 u Determinació del coeficient de lliscament transversal mitjançant
l'equip scrim, d'un paviment, segons la norma NLT-336-92. (P -
52)

12,000228,00 2.736,00

7 J9V1M30S u Determinació de deflexions mitjançant deflectòmetre d'impacte
en ferms amb càrrega de 65 kN i plaques de 300 mm, cada 50 m
i amb un mínim de 100 determinacions, segons la norma
NLT-338. (P - 53)

70,000174,16 12.191,20

8 J9V1U001 u Determinació de líndex de regularitat internacional (IRI), amb un
mínim de 1 determinació per Hm, segons la norma NLT-330. (P -
54)

30,000395,20 11.856,00

SUBCAPÍTOL2TOTAL 01.03.07.02 31.616,95

OBRA PRESSUPOST  PLA CONTROL DE QUALITAT 706-PRO-CA-495001

CAPÍTOL ACER ESTRUCTURAL EN PERFILS I BARRES04

SUBCAPÍTOL BARRES CORRUGADES PER ARMAT DE FORMIGÓ08

SUBCAPÍTOL2 CONTROL DE MATERIALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0B21103 u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer, per a armar formgons, segons la norma UNE-36-068. (P -
40)

60,00031,48 1.888,80

2 J0B25101 u Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0,2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una
proveta d'acer, per a armar formigons, segons la norma
UN-7-474-92 i UNE-7-474-92. (P - 41)

60,00048,29 2.897,40

3 J0B28103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer,
per a armar formigons, segons la norma UNE-36-068. (P - 42)

60,00024,43 1.465,80

SUBCAPÍTOL2TOTAL 01.04.08.01 6.252,00

OBRA PRESSUPOST  PLA CONTROL DE QUALITAT 706-PRO-CA-495001

CAPÍTOL ACER NO ESTRUCTURAL EN MALLES, PERFILS I PLAQUES05

SUBCAPÍTOL PERFILS LONGITUDINALS EN BARRES DE SEG FLEXIBLES10

SUBCAPÍTOL2 CONTROL DE MATERIALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0B2XX16 u Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no
destructius, segons UNE-37-501. (P - 47)

15,00026,33 394,95

2 J0B2XX02 u Determinació de la massa de recobriment galvanitzat, segons la
UNE-37-501. (P - 43)

15,0004,06 60,90

3 J0B11PON u Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer. segons la norma NBE-EA-95. (P - 38)

15,00011,05 165,75

4 J0B16601 u Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-7-474-92 i UNE-7-474-92 erratum. (P - 39)

20,00022,10 442,00

SUBCAPÍTOL2TOTAL 01.05.10.01 1.063,60

OBRA PRESSUPOST  PLA CONTROL DE QUALITAT 706-PRO-CA-495001

CAPÍTOL ACER NO ESTRUCTURAL EN MALLES, PERFILS I PLAQUES05

SUBCAPÍTOL PLAQUES DE SENYALITZACIÓ VERTICAL11

Euro
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SUBCAPÍTOL2 CONTROL D'EXECUCIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0B2XX04 u Assaig de retroreflexió d'una superfície, segons la norma
UNE-135-350. (P - 44)

50,00024,75 1.237,50

2 J0B2XX05 u Determinació de color (coordenades cromàtiques) i factor de
lluminància. (P - 45)

50,00019,47 973,50

SUBCAPÍTOL2TOTAL 01.05.11.02 2.211,00

OBRA PRESSUPOST  PLA CONTROL DE QUALITAT 706-PRO-CA-495001

CAPÍTOL ACER NO ESTRUCTURAL EN MALLES, PERFILS I PLAQUES05

SUBCAPÍTOL SUPORTS PER A BARRES DE SEGURETAT12

SUBCAPÍTOL2 CONTROL DE MATERIALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0B2XX16 u Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no
destructius, segons UNE-37-501. (P - 47)

24,00026,33 631,92

2 J0B2XX02 u Determinació de la massa de recobriment galvanitzat, segons la
UNE-37-501. (P - 43)

24,0004,06 97,44

SUBCAPÍTOL2TOTAL 01.05.12.01 729,36

OBRA PRESSUPOST  PLA CONTROL DE QUALITAT 706-PRO-CA-495001

CAPÍTOL ACER NO ESTRUCTURAL EN MALLES, PERFILS I PLAQUES05

SUBCAPÍTOL SUPORTS PER A BARRES DE SEGURETAT12

SUBCAPÍTOL2 CONTROL D'EXECUCIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0B2XX07 u Comprovació de la resistència del terreny natural mitjançant
l'aplicació d'una força paral�lela al terreny sobre un suport clavat
(OC 321/95). (P - 46)

16,00024,75 396,00

SUBCAPÍTOL2TOTAL 01.05.12.02 396,00

OBRA PRESSUPOST  PLA CONTROL DE QUALITAT 706-PRO-CA-495001

CAPÍTOL PINTURES06

SUBCAPÍTOL PINTURES EN MARQUES VIALS13

SUBCAPÍTOL2 CONTROL D'EXECUCIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0B2XX20 u Determinació de la dossificació de pintura i microesferes sobre
mostra líquida, segons la norma UNE-135-274. (P - 48)

15,00032,54 488,10

2 J0B2XX21 u Determinació de la dossificació de piintura i microesferes sobre la
pel�lícula aplicada en xapes metàl�liques, segons la norma
UNE-135-274. (P - 49)

30,00025,96 778,80

3 J0B2XX22 u Determinació del coeficient de retroreflexió d'una marca vial en
servei, segons la norma UNE-135-270. (P - 50)

16,0007,43 118,88

SUBCAPÍTOL2TOTAL 01.06.13.02 1.385,78

Euro
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RESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOST Pàg.:06/02/11 1Data:

NIVELL 3: SUBCAPÍTOL Import

SUBCAPÍTOL 01.01.01 SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ 24.791,00
SUBCAPÍTOL 01.01.02 SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ I MILLORA D'ESPLANAD 10.340,70

01.01 MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 35.131,70

SUBCAPÍTOL 01.02.04 FORMIGÓ EN CAPES DE NETEJA I ANIVELLAMENT 2.477,50
SUBCAPÍTOL 01.02.05 FORMIGÓ EN MASSA PER A FONAMENTS 19.985,20
SUBCAPÍTOL 01.02.06 FORMIGÓ ARMAT EN ESTRUCTURES 31.626,80

01.02 FORMIGONS ESTRUCTURALSCAPÍTOL 54.089,50

SUBCAPÍTOL 01.03.07 PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 37.683,04
01.03 MESCLES BITUMINOSESCAPÍTOL 37.683,04

SUBCAPÍTOL 01.04.08 BARRES CORRUGADES PER ARMAT DE FORMIGÓ 6.252,00
01.04 ACER ESTRUCTURAL EN PERFILS I BARRESCAPÍTOL 6.252,00

SUBCAPÍTOL 01.05.10 PERFILS LONGITUDINALS EN BARRES DE SEG FLEXIBLES 1.063,60
SUBCAPÍTOL 01.05.11 PLAQUES DE SENYALITZACIÓ VERTICAL 2.211,00
SUBCAPÍTOL 01.05.12 SUPORTS PER A BARRES DE SEGURETAT 1.125,36

01.05 ACER NO ESTRUCTURAL EN MALLES, PERFILS I PLAQUESCAPÍTOL 4.399,96

SUBCAPÍTOL 01.06.13 PINTURES EN MARQUES VIALS 1.385,78
01.06 PINTURESCAPÍTOL 1.385,78

138.941,98

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

CAPÍTOL 01.01 MOVIMENT DE TERRES 35.131,70
CAPÍTOL 01.02 FORMIGONS ESTRUCTURALS 54.089,50
CAPÍTOL 01.03 MESCLES BITUMINOSES 37.683,04
CAPÍTOL 01.04 ACER ESTRUCTURAL EN PERFILS I BARRES 6.252,00
CAPÍTOL 01.05 ACER NO ESTRUCTURAL EN MALLES, PERFILS I PLAQUES 4.399,96
CAPÍTOL 01.06 PINTURES 1.385,78

01 Pressupost  Pla Control de Qualitat 706-PRO-CA-4950Obra 138.941,98

138.941,98

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost Pla Control de Qualitat 706-PRO-CA-4950 138.941,98
138.941,98

Euro



 
PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT   
 
 
 
  
PRESSUPOST  D'EXECUCIÓ  MATERIAL  DEL  PLA  DE  CONTROL  DE 
QUALITAT................................................................................................138.941,98 € 
 
 
 
Aquest pressupost d'execució material puja a la quantitat de: 
 
CENT  TRENTA‐VUIT MIL  NOU‐CENTS  QUARANTA‐UN  EUROS  AMB  NORANTA‐VUIT 

CÈNTIMS (138.941,98 €) 

 
 
Barcelona, febrer de 2011 
 
 
 
 
 
Daniel Enciso Fargas 
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1. INTRODUCCIÓ  
 
La  justificació  de  preus  d’aquest  Projecte  es  basa  en  el  banc  de  preus  de  GISA 
de l’any 2010, realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat.  
  
Per  a  la  utilització  d’un  banc  de  preus  homogeni  s’ha  decidit  contemplar  els  
sobrecostos per obres de petit import, així com els sobrecostos a diverses comarques  
de Catalunya en un únic coeficient. El coeficient seleccionat per contemplar aquests  
aspectes és el percentatge de costos indirectes que s’aplica a la justificació de preus.  
  
El cost mínim d’indirectes per  tot  tipus d’obra s’estima en un 5,0%, augmentant‐se en  
funció dels aspectes abans esmentats.  
  
D’altra banda, per ser el pressupost total superior a 600.000 € (IVA  inclòs) s’aplica un  
percentatge d’increment del 0,00 %.  
  
Per  raons d’ubicació de  l’obra,  i atès que aquesta es  troba a  la comarca del Gironès 
serà d’aplicació un percentatge d’increment del 0,00%.  
  
Amb tot això, els costos indirectes aplicats als preus del present Projecte són del 5,0%.  
  
  
2. LLISTATS CORRESPONENTS A LA JUSTIFICACIÓ DE PREUS  
  
A  continuació  s’adjunten els  llistats que  corresponen a  la  justificació de preus  i que 
s’han  obtingut a  través del programa TCQ amb el que s’ha realitzat el pressupost del 
present projecte constructiu. 



 
  



  

APÈNDIX 1  

LLISTAT DE JUSTIFICACIÓ DE PREUS 



 



Plataforma reservada per a l´autobús a la ciutat de Girona

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 06/02/2011 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,29h Cap de collaA0112000

 €21,99h Oficial 1aA0121000

 €21,99h Oficial 1a jardinerA012P000

 €19,53h AjudantA013U001

 €18,39h ManobreA0140000

 €19,03h Manobre especialistaA0150000

 €18,83h PeóA0160000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €56,43h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U015

 €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

 €53,56h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalentC131U000

 €66,65h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001

 €147,68h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

C131U017

 €41,30h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020

 €71,04h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060

 €159,66h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10)C131U063

 €59,20h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

 €68,66h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040

 €12,86h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070

 €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

 €84,45h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03

 €40,01h Camió cisterna de 6000 lC1502U10

 €45,99h Camió cisterna de 10000 lC1502U20

 €41,71h Camió grua de 5 tC1503U10

 €54,58h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10

 €104,20h Grua autopropulsada de 40 tC150GU30

 €7,81h Furgoneta de 3500 kgC150U004

 €1,95h Vibrador intern de formigóC1700006

 €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
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €66,18h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035

 €70,02h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051

 €87,42h Planta de formigó per a 60 m3/hC17A20QU

 €37,92h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsadaC1B02AU0

 €3,19h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00

 €3,75h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00

 €36,09h Hidrosembradora muntada sobre camióCR71U010

 €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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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,01m3 AiguaB0111000

 €16,99m3 Barreja de granulat per a sòl-ciment, mesurat després de la
compactació

B039U010

 €0,68m3 Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 2 procedent
de la pròpia obra

B03DU101

 €4,76m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport
a l'obra

B03DU103

 €80,56t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1B051U012

 €77,65t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons
UNE-EN 197-1, a granel

B051U024

 €378,74t Betum asfàltic tipus B-60/70B055U001

 €576,95t Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb elastòmersB055U010

 €0,31kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1B055U020

 €0,41kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIB055U024

 €0,35kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus
ECR-1d

B055U320

 €0,56kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus
ECR-2d-m

B055U330

 €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

 €88,90m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00

 €84,58m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4B071U003

 €0,43m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €2,27l DesencofrantB0DZA000

 €1,40u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005

 €0,31u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminatsB44Z9001

 €1,17kg Acer S275JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i
treballat a taller i una capa d'emprimació antioxidant

B44ZU011

 €9,71kg Esmalt sintèticB89ZB000

 €2,27kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

B8ZBU100

 €0,91kg Microesferes de vidreB8ZBUU01

 €8,70m Peça de formigó per a vorada, de 19-22x30 cm, tipus T-5
sèrie 1a

B9651U07

 €5,16m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix

B974U020
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,47m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cmB9E1U002

 €24,67t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H1U020

 €24,62t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H1U120

 €29,94t Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H3U004

 €50,40m Barana metàl�lica d'acer S235JR, de protecció en
estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm
de 60x30 mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm,
passamà de 70x40 mm i travesser inferior de 60x30 mm,
galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura
esmalt, incloent part proporcional de placa i elements
d'ancoratge

BB12UC01

 €57,15u Placa circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, amb
revestiment reflectant HI nivell 2

BBM5U410

 €0,70u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit

BBMZU601

 €28,14m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec

BR345001

 €6,62kg Bioactivador microbiàBR34J000

 €6,89l Bioactivador procedent de fermentació enzimàticaBR34J001

 €8,03kg Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100

 €0,86kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar

BR3B6U00

 €0,83kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

BR3PAN00

 €3,59u Subministrament de fagàcia de 60-80 cm d'alçaria en C-3 L BR460003

 €0,56u Subministrament de Cistus sp de 2 sabes, Ø del coll de
l'arrel mímim 2.5 mm i nº ram. 1r terç inferior mínim 3, en AF
300 cc

BR4A1001

 €3,53kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament

BR4UJJ00

 €5,03kg Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment
composada per espècies herbàcies adaptades
agroclimàticament

BR4UJJ01

 €1,30u Tutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, inclosa
abraçadera per a la subjecció, posat en obra

BR821002

 €0,12u Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb xarxa
de dissuasió i 2 canyes de bambú de 60 cm i Ø 1 cm per a la
seva subjecció

BR823001
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,87u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col�locat amb un mínim
de 2 grapes o piquetes.

BR824001



Plataforma reservada per a l´autobús a la ciutat de Girona

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 06/02/2011 7

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,22u Plantació manual d'arbres o arbusts presentats en AF, en
clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal�lació de protector de
base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra.

DR62001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02329/R 23,290000,001A0112000 =xCap de collah

0,06597/R 21,990000,003A012P000 =xOficial 1a jardinerh

1,56289/R 18,830000,083A0160000 =xPeóh

Subtotal... 1,65215 1,65215
Maquinària:

0,62784/R 39,240000,016C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

0,91980/R 45,990000,020C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 1,54764 1,54764
Materials:

0,024241,010000,024B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,02424 0,02424

COST DIRECTE 3,22403

3,22403COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,09u Plantació manual d'arbres o arbusts en clot de plantació
0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal�lació de protector de base i forestal, tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra.

DR62002 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04658/R 23,290000,002A0112000 =xCap de collah

1,64925/R 21,990000,075A012P000 =xOficial 1a jardinerh

2,82450/R 18,830000,150A0160000 =xPeóh

Subtotal... 4,52033 4,52033
Maquinària:

0,31392/R 39,240000,008C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

0,22995/R 45,990000,005C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 0,54387 0,54387
Materials:

0,024241,010000,024B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,02424 0,02424
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 5,08844

5,08844COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €49,71m3 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

0,00%DESPESES INDIRECTES

49,71416COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,27m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó,
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G219U020 Rend.: 20,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23290/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

1,90300/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,13590 2,13590
Maquinària:

2,82150/R 56,430001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

0,94250/R 18,850001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

h

0,16663/R 66,650000,050C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,20505/R 41,010000,100C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 4,13568 4,13568

COST DIRECTE 6,27158

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,27158COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,94m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G219U030 Rend.: 16,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,29113/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

1,18938/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,48051 1,48051
Maquinària:

3,52688/R 56,430001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

0,41656/R 66,650000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,51263/R 41,010000,200C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 4,45607 4,45607

COST DIRECTE 5,93658

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,93658COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,52m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G219U040 Rend.: 21,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22181/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

0,90619/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,12800 1,12800
Maquinària:

2,68714/R 56,430001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

0,31738/R 66,650000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,39057/R 41,010000,200C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 3,39509 3,39509

COST DIRECTE 4,52309

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,52309COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,76m2 Estriat amb escarificador de paviment de mescles
bituminoses, inclosa la neteja de la superfície, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G219U300 Rend.: 210,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01109/R 23,290000,100A0112000 =xCap de collah
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,09062/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,10171 0,10171
Maquinària:

0,12752/R 53,560000,500C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth

0,33829/R 71,040001,000C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,09764/R 41,010000,500C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

0,09786/R 41,100000,500C170E00U =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,66131 0,66131

COST DIRECTE 0,76302

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,76302COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,47m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G221U010 Rend.: 73,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06381/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

0,26068/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,32449 0,32449
Maquinària:

0,73370/R 53,560001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth

1,40740/R 51,370002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 2,14110 2,14110

COST DIRECTE 2,46559

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,46559COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,44m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G221U116 Rend.: 114,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07150/R 23,290000,350A0112000 =xCap de collah

0,20866/R 19,030001,250A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,28016 0,28016
Maquinària:

0,79682/R 72,670001,250C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

1,29544/R 147,680001,000C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

h
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0,84032/R 159,660000,600C131U063 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-10)h

2,22237/R 84,450003,000C1501U03 =xCamió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)h

Subtotal... 5,15495 5,15495

COST DIRECTE 5,43511

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,43511COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,30m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G226U030 Rend.: 171,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02697/R 23,290000,198A0112000 =xCap de collah

0,11207/R 19,030001,007A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,13904 0,13904
Maquinària:

0,41835/R 71,040001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,17137/R 59,200000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,40433/R 68,660001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,11582/R 40,010000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,10987 1,10987
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,05050 0,05050

COST DIRECTE 1,29941

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,29941COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,30m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la
pròpia obra, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt,
estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric

G227U010 Rend.: 149,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03986/R 23,290000,255A0112000 =xCap de collah

0,12404/R 18,390001,005A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,16390 0,16390
Maquinària:

0,47916/R 71,040001,005C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,19667/R 59,200000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,46311/R 68,660001,005C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,13292/R 40,010000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,27186 1,27186
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

0,816000,680001,200B03DU101 =xClassificació i aportació de sòl seleccionat tipus 2 procedent
de la pròpia obra

m3

Subtotal... 0,86650 0,86650

COST DIRECTE 2,30226

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,30226COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,20m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de
préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt,
estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric

G227U110 Rend.: 149,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03986/R 23,290000,255A0112000 =xCap de collah

0,12404/R 18,390001,005A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,16390 0,16390
Maquinària:

0,47916/R 71,040001,005C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,19667/R 59,200000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,46311/R 68,660001,005C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,13292/R 40,010000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,27186 1,27186
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

5,712004,760001,200B03DU103 =xSòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport
a l'obra

m3

Subtotal... 5,76250 5,76250

COST DIRECTE 7,19826

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,19826COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,22m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no
boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G22DU010 Rend.: 800,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

0,00728/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

0,02379/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,03107 0,03107
Maquinària:

0,08331/R 66,650001,000C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,10253/R 41,010002,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 0,18584 0,18584

COST DIRECTE 0,21691

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,21691COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,14kg Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats
o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat
amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, col�locat a
l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

G440U020 Rend.: 105,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11090/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

0,41886/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,37200/R 19,530002,000A013U001 =xAjudanth

0,18124/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,08300 1,08300
Maquinària:

0,07797/R 54,580000,150C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

0,39695/R 104,200000,400C150GU30 =xGrua autopropulsada de 40 th

0,03038/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

0,05124/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 0,55654 0,55654
Materials:

0,077500,310000,250B44Z9001 =xElements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminatsu

1,228501,170001,050B44ZU011 =xAcer S275JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i
treballat a taller i una capa d'emprimació antioxidant

kg

0,194209,710000,020B89ZB000 =xEsmalt sintètickg

Subtotal... 1,50020 1,50020

COST DIRECTE 3,13974

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,13974COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €29,76m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col�locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter M-5

G90007 Rend.: 21,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,10905/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

4,18857/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

5,25429/R 18,390006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,55191 10,55191
Maquinària:

0,49167/R 41,300000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,61155/R 51,370000,250C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,09286/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,32619/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 1,52227 1,52227
Materials:

5,4600068,250000,080B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

2,0447088,900000,023B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

0,860000,430002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,045402,270000,020B0DZA000 =xDesencofrantl

0,140001,400000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

9,135008,700001,050B9651U07 =xPeça de formigó per a vorada, de 19-22x30 cm, tipus T-5
sèrie 1a

m

Subtotal... 17,68510 17,68510

COST DIRECTE 29,75928

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,75928COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,91m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm,
inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients

G9U020 Rend.: 23,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,01261/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

3,82435/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

5,59696/R 18,390007,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,43392 10,43392
Maquinària:

0,89783/R 41,300000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
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0,27957/R 12,860000,500C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,90674/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,08414 2,08414
Materials:

0,1611280,560000,002B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t

6,8250068,250000,100B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

2,6670088,900000,030B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

5,743505,470001,050B9E1U002 =xRajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cmm2

Subtotal... 15,39662 15,39662

COST DIRECTE 27,91468

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,91468COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,13m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa,
prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G935U012 Rend.: 55,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21173/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

0,39982/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,66873/R 18,390002,000A0140000 =xManobreh

0,34600/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,62628 1,62628
Maquinària:

1,21182/R 66,650001,000C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

1,24836/R 68,660001,000C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

5,63782/R 77,520004,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,41809/R 45,990000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

0,79855/R 43,920001,000C1709G0U =xEstenedora de granulath

1,58945/R 87,420001,000C17A20QU =xPlanta de formigó per a 60 m3/hh

Subtotal... 10,90409 10,90409
Materials:

0,151501,010000,150B0111000 =xAiguam3

16,9900016,990001,000B039U010 =xBarreja de granulat per a sòl-ciment, mesurat després de la
compactació

m3

7,4544077,650000,096B051U024 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons
UNE-EN 197-1, a granel

t

Subtotal... 24,59590 24,59590
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COST DIRECTE 37,12627

0,00%DESPESES INDIRECTES

37,12627COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,00m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col�locada

G974U020 Rend.: 55,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42345/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

1,59927/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

2,00618/R 18,390006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,02890 4,02890
Maquinària:

0,30036/R 41,300000,400C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,37360/R 51,370000,400C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,18959/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0,86355 0,86355
Materials:

0,0805680,560000,001B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t

5,4600068,250000,080B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,6223088,900000,007B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

0,430000,430001,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,022702,270000,010B0DZA000 =xDesencofrantl

0,070001,400000,050B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

5,418005,160001,050B974U020 =xRigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix

m

Subtotal... 12,10356 12,10356

COST DIRECTE 16,99601

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,99601COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €110,50m Mitjana reduïda de 1 metre d'amplada formada per dues
vorades de 20 cm d'amplada de pedra granítica escairada i
buixardada, inclou tots aquells treballs i materials necessaris
per a deixar la unitat acabada

G9E1U002 Rend.: 1,000P- 17
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 €200,92m Mitjana de 2 metres d'amplada, inclou tall de paviment i
demolició de paviment existent, vorada de 20x25, de pedra
granítica escairada i buixardada, aportació i incorporació de
terra vegetal, subministrament i plantació de vegetació de
poca alçada en el centre, instal�lació de sistema de reg per
degoteig i part proporcional de comptador i escomesa, així
com tots aquells treballs necessaris per a deixar la unitat
acabada

G9E1U003 Rend.: 1,000P- 18

 €55,08m Carril bici de fins a 2,5 metres d'amplada, inclou excavació
del terreny, formació de base de formigó, reg de curat, capa
de rodadura a definir per la D.F., així com tots els materials i
treballs necessaris per a deixar la unitat totalment acabada

G9E2U001 Rend.: 1,000P- 19

 €378,74t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesG9H0010 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

378,74000378,740001,000B055U001 =xBetum asfàltic tipus B-60/70t

Subtotal... 378,74000 378,74000

COST DIRECTE 378,74000

0,00%DESPESES INDIRECTES

378,74000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €576,95t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3b, modificat amb
elastòmers, per a mescles bituminoses

G9H0020 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

576,95000576,950001,000B055U010 =xBetum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb elastòmerst

Subtotal... 576,95000 576,95000

COST DIRECTE 576,95000

0,00%DESPESES INDIRECTES

576,95000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,46m2 Increment de preu per ús de mescla bituminosa de color
diferenciat per a carril bus, a definir per la D.F., s'inclou
aportació i estesa de la mescla, colorant i betum, així com
tots els materials i treballs necessaris per a deixar la unitat
acabada

G9H3C01 Rend.: 1,000P- 22

 €2,31m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a
capes de rodadura BBTM, 11B BM3b (M-10) amb betum
modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3
cm de gruix

G9HU260 Rend.: 1.700,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

0,01370/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,02587/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,04478/R 19,030004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,08435 0,08435
Maquinària:

0,31920/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,03408/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,03893/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,04119/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 0,43340 0,43340
Materials:

1,7964029,940000,060B9H3U004 =xMescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

t

Subtotal... 1,79640 1,79640

COST DIRECTE 2,31415

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,31415COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,88t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
22 bin B60/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat
calcari, estesa i compactada

G9H1U020 Rend.: 122,000P- 24

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:

24,6700024,670001,000B9H1U020 =xMescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

t

Subtotal... 24,67000 24,67000

COST DIRECTE 31,88442

0,00%DESPESES INDIRECTES
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

31,88442COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,83t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
22 base B60/70 G (G-20), amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari,
estesa i compactada

G9H1U120 Rend.: 122,000P- 25

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:

24,6200024,620001,000B9H1U120 =xMescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

t

Subtotal... 24,62000 24,62000

COST DIRECTE 31,83442

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,83442COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,61m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIG9J1U010 Rend.: 600,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03665/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,03172/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,06837 0,06837
Maquinària:

0,05117/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

Subtotal... 0,05117 0,05117
Materials:

0,492000,410001,200B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIkg

Subtotal... 0,49200 0,49200

COST DIRECTE 0,61154

0,00%DESPESES INDIRECTES
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,61154COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,35m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1G9J1U020 Rend.: 700,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

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

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,34717COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,37m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-1d sobre ferm nou

G9J1U320 Rend.: 700,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

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:

0,210000,350000,600B055U320 =xEmulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus
ECR-1d

kg

Subtotal... 0,21000 0,21000

COST DIRECTE 0,37117

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,37117COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,44m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-2d-m sobre ferm nou

G9J1U330 Rend.: 700,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

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:

0,280000,560000,500B055U330 =xEmulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus
ECR-2d-m

kg

Subtotal... 0,28000 0,28000

COST DIRECTE 0,44117

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,44117COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,55m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-2d-m sobre ferm vell

G9J1U335 Rend.: 700,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

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:

0,392000,560000,700B055U330 =xEmulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus
ECR-2d-m

kg

Subtotal... 0,39200 0,39200

COST DIRECTE 0,55317

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,55317COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €80.000,00u Semaforització de rotonda existent, s'inclou obra civil i
instal�lacions, subministrament i col�locació de semàfors,
canalitzacions, cablejat, centre regulador, escomesa
elèctrica i tots els elements i treballs necessaris per a deixar
la unitat acabada i en funcionament

GBS001 Rend.: 1,000P- 31

 €20.000,00u Formació de pas de vianants semaforitzat, s'inclou guals per
a vianants, pintura sobre calçada, obra civil i instal�lació de la
xarxa, subministrament i col�locació de semàfors,
canalitzacions, cablejat, centre regulador, escomesa
elèctrica i tots els elements i treballs necessaris per a deixar
la unitat acabada i en funcionament

GBS002 Rend.: 1,000P- 32

 €84,88m Barana metàl�lica de protecció en estructures de 100 cm
d'alçària amb muntants cada 100 cm de 60x30 mm i
brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de 70x40
mm i travesser inferior de 60x30 mm, galvanitzada en calent
i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent placa i
elements d'ancoratge, totalment col�locada

GB12U010 Rend.: 4,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,82250/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

10,99500/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

9,51500/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 26,33250 26,33250
Maquinària:

5,21375/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,79750/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

1,71250/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 7,72375 7,72375
Materials:

0,4229084,580000,005B071U003 =xMorter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4m3

50,4000050,400001,000BB12UC01 =xBarana metàl�lica d'acer S235JR, de protecció en
estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm
de 60x30 mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm,
passamà de 70x40 mm i travesser inferior de 60x30 mm,
galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura
esmalt, incloent part proporcional de placa i elements
d'ancoratge

m

Subtotal... 50,82290 50,82290

COST DIRECTE 84,87915

0,00%DESPESES INDIRECTES

84,87915COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €0,49m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

GBA1U010 Rend.: 730,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03190/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,09037/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah

0,05214/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,17441 0,17441
Maquinària:

0,01070/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

0,05195/R 37,920001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah

Subtotal... 0,06265 0,06265
Materials:

0,204302,270000,090B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

kg

0,043680,910000,048B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,24798 0,24798

COST DIRECTE 0,48504

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,48504COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,06m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

GBA1U040 Rend.: 550,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04235/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,11995/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah

0,06920/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,23150 0,23150
Maquinària:

0,01420/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

0,06895/R 37,920001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah

Subtotal... 0,08315 0,08315
Materials:

0,612902,270000,270B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

kg

0,131040,910000,144B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,74394 0,74394
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COST DIRECTE 1,05859

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,05859COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,13m2 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- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,16450/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

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

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,13230COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €77,15u Placa circular d'alumini 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

GBB5U410 Rend.: 4,000P- 37

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:
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57,1500057,150001,000BBM5U410 =xPlaca circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, amb

revestiment reflectant HI nivell 2
u

7,014000,7000010,020BBMZU601 =xPart proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit

u

Subtotal... 64,16400 64,16400

COST DIRECTE 77,15088

0,00%DESPESES INDIRECTES

77,15088COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €220,00m Execució del drenatge longitudinal del tram urbà de l'obra,
inclou elements de recollida superficial (embornals),
connexió a sistemea de col�lectors existents a la zona
urbana, inutilització de sistemes de recollida actuals que
quedaran fora de servei, execució de nous col�lectors on
sigui necessari, s'inclouen totes les tasques necessàries per
a la seva correcta execució

GD7A01 Rend.: 1,000P- 38

 €650,00u Punt de llum de carril del tipus Carandini JCH-400 o similar,
inclou obra civil, canalitzacions, cablejat i instal�lacions,
bàlculs, lluminàries, part proporcional de centre de
comandament, regulador de fluxe i escomesa, així com tots
els treballs i materials necessaris per a deixar la unitat
acabada 

GEA001 Rend.: 1,000P- 39

 €490,00u Punt de llum del tipus Carandini JCH-250 o similar, inclou
obra civil, canalitzacions, cablejat i instal�lacions, bàlculs,
lluminàries, part proporcional de centre de comandament,
regulador de fluxe i escomesa, així com tots els treballs i
materials necessaris per a deixar la unitat acabada 

GEA002 Rend.: 1,000P- 40

 €310,00u Trasllat de punt de llum existent a nova alineació de vorera
per ampliació de calçada, inclou treballs d'obra civil i
instal�lacions, així com tots els treballs necessaris per a
deixar la unitat acabada

GEA003 Rend.: 1,000P- 41

 €40.000,00u Plataforma per a parada d'autobús de característiques
segons plànols, inclou subministrament dels materials,
formació de plataforma, pavimentació, guals i col�locació
d'elements de mobiliari urbà, així com tots els elements i
treballs necessaris per a deixar la unitat acabada

GQZ001 Rend.: 1,000P- 42

 €2,38m Instal�lació de reg per degoteig, amb un espaiament de 0,3 o
0,5 metres, inclòs part proporcional d'accessoris, materials i
elements auxiliars

GRM001 Rend.: 1,000P- 43
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 €11,00u Subministrament i plantació de fagàcia de 60-80 cm
d'alçària, en C 3 L, i clot de plantació 0.30x0.30x0.30 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal�lació de protector de base , instal�lació de tutor,
protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra

GR61U203 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,0844228,140000,003BR345001 =xEsmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec

m3

0,020676,890000,003BR34J001 =xBioactivador procedent de fermentació enzimàtical

0,043000,860000,050BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar

kg

3,590003,590001,000BR460003 =xSubministrament de fagàcia de 60-80 cm d'alçaria en C-3 L u

1,300001,300001,000BR821002 =xTutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, inclosa
abraçadera per a la subjecció, posat en obra

u

0,870000,870001,000BR824001 =xProtector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col�locat amb un mínim
de 2 grapes o piquetes.

u

5,088445,088441,000DR62002 =xPlantació manual d'arbres o arbusts en clot de plantació
0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal�lació de protector de base i forestal, tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra.

u

Subtotal... 10,99653 10,99653

COST DIRECTE 10,99653

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,99653COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,82u Subministrament i plantació de Cistus sp de 2 sabes (Ø coll
de l'arrel mím. 2.5 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3), AF
300 cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal�lació de
protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra

GR66U101 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,013786,890000,002BR34J001 =xBioactivador procedent de fermentació enzimàtical

0,030100,860000,035BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar

kg
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,560000,560001,000BR4A1001 =xSubministrament de Cistus sp de 2 sabes, Ø del coll de

l'arrel mímim 2.5 mm i nº ram. 1r terç inferior mínim 3, en AF
300 cc

u

0,120000,120001,000BR823001 =xProtector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb xarxa
de dissuasió i 2 canyes de bambú de 60 cm i Ø 1 cm per a la
seva subjecció

u

0,870000,870001,000BR824001 =xProtector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col�locat amb un mínim
de 2 grapes o piquetes.

u

3,224033,224031,000DR62001 =xPlantació manual d'arbres o arbusts presentats en AF, en
clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal�lació de protector de
base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra.

u

Subtotal... 4,81791 4,81791

COST DIRECTE 4,81791

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,81791COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,82m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25
%, incloses el subministrament de les llavors i totes les
operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch,
així com el manteniment fins la recepció de l'obra

GR710001 Rend.: 190,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02452/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

0,11574/R 21,990001,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh

0,29732/R 18,830003,000A0160000 =xPeóh

Subtotal... 0,43758 0,43758
Maquinària:

0,21058/R 40,010001,000C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 0,21058 0,21058
Materials:

0,018181,010000,018B0111000 =xAiguam3

0,150905,030000,030BR4UJJ01 =xBarreja de llavors per a pradera de baix manteniment
composada per espècies herbàcies adaptades
agroclimàticament

kg

Subtotal... 0,16908 0,16908

COST DIRECTE 0,81724

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,81724COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,07m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra

GR720001 Rend.: 220,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04235/R 23,290000,400A0112000 =xCap de collah

0,19991/R 21,990002,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 0,24226 0,24226
Maquinària:

0,16405/R 36,090001,000CR71U010 =xHidrosembradora muntada sobre camióh

Subtotal... 0,16405 0,16405
Materials:

0,018181,010000,018B0111000 =xAiguam3

0,132406,620000,020BR34J000 =xBioactivador microbiàkg

0,256968,030000,032BR361100 =xEstabilitzant sintètic de base acrílicakg

0,017200,860000,020BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar

kg

0,132800,830000,160BR3PAN00 =xEncoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

kg

0,105903,530000,030BR4UJJ00 =xBarreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament

kg

Subtotal... 0,66344 0,66344

COST DIRECTE 1,06975

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,06975COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €150.000,00pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra

PPA0U001 Rend.: 1,000P- 48
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PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €49,45m Separador de 25 centímetres d'amplada, inclou tall de
paviment i demolició de paviment existent, vorada de 25x17,
prefabricada de formigó, inclou tots aquells treballs
necessaris per a deixar la unitat acabada

G9E1U001

 €280.000,00pa Partida alçada a justificar per la senyalització del carril bus,
tot inclòs

XPA001

 €348.000,00pa Partida alçada a justificar per construcció del vestíbul de la
nova estació de la Copa, inclou treballs d'obra civil i
instal�lacions, així com tots els treballs necessaris per a
deixar la unitat acabada

XPA002

 €370.000,00pa Partida alçada a justificar per a imprevistosXPA004

 €150.000,00pa Partida alçada a justificar per treballs de fonamentació de les
estructures metàl�liques de les andanes de l'estació, inclou
subministrament dels materials, formació de la plataforma
adjunta, guals i col�locació d'elements del mobiliari urbà, així
com tots els elements i treballs necessaris per a deixar la
unitat acabada

XPA003

 €188.457,55pa 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

 €150.000,00pa Partida alçada a justificar per a reparació de vies adjacents o
alternatives afectades per la realització de les obres, segons
Llei de Carreteres de la Generalitat de Catalunya 7/1993 de
30 de setembre de 1993

XPA10002

 €71.995,00pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret 111/1986

XPA900AC
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1. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ  

 

A  continuació  es  detalla  el  Pressupost  per  al  Coneixement  de  l’Administració  de  

l’alternativa escollida per a la plataforma reservada per a l’autobús a la ciutat de 

Girona: 

  

  

Pressupost d'Execució Material 7.980.010,78 €   

Despeses generals (13%) 1.037.401,40 €   

Benefici industrial (6%) 478.800,65 €   

Total sense IVA 9.496.212,83 €   

IVA (18%) 1.709.318,31 €   

Pressupost d'Execució per Contracte 11.205.531,14 €   

Control de Qualitat 138.941,98 €   

Expropiacions 377.976,02 €   

Serveis afectats 57.600,00 €   

Pressupost per al Coneixement de l'Administració 11.780.049,14 €   

 

  

El Pressupost per al Coneixement de l'Administració puja a la quantitat de:  

  

ONZE MILIONS SET-CENTS VUITANTA MIL QUARANTA-NOU EUROS AMB CATORZE 

CÈNTIMS (11.780.049,14 €) 
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