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TÍTOL: 
 
MILLORA LOCAL DE L’ENLLAÇ ENTRE LES CARRETERES C-12 I LV-7004 A 

TORREBESSES, SEGRIÀ 

 
CODI: 722-PRO-CA-5312 
 
AUTOR: Walter Salvador Franco 
 
TUTORA: Adriana Haydee Martinez Reguero 
 
PARAULES CLAU: Enllaç, Alternativa, Rotonda partida, Seguretat vial, Obres de drenatge. 
 
 
RESUM: 
 
Actualment, les connexions entre la població de Torrebesses i la carretera C-12 es realitzen 

a través de la carretera LV-7004 i de la xarxa de camins. L'enllaç entre les mencionades C-

12 (PK 116+520) i la LV-7004 (PK 10+560), està format per una rotonda partida. Aquest 

tipus de rotonda i el fet que la carretera C-12 suporti un gran volum de tràfic en aquest tram, 

ofereixen poca seguretat. L'objectiu d'aquest projecte és plantejar una nova alternativa, 

realitzant aquest enllaç a diferent nivell, evitant els girs a l'esquerra, per aconseguir una 

seguretat vial major a l'hora d'accedir i sortir de la població a través d'aquest enllaç. Per altra 

banda, l'obra de drenatge actual no és capaç de desguassar el cabal que rep, produint-se un 

desbordament per sobre de la carretera C-12 a la zona del marge dret del torrent. Això 

obliga a elevar la rasant actual de la carretera C-12 i a ampliar l'obra de drenatge existent. 

 
 
 
TASQUES: 
 
- Identificació i plantejament del problema actual.  

- Obtenció de la documentació i dades inicials necessàries: topografia, geotècnia, hidrologia, 

 tràfic, estudis ambientals…  

- Plantejament i estudi de possibles alternatives i elecció justificada.  

- Desenvolupament de l'alternativa seleccionada  

- Formalizació dels documents del projecte: Memòria i annexes, Plànols, Plec de Condicions 

 i Pressupost. 
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1. ANTECEDENTS 
 

 Actualment, les connexions entre la població de Torrebesses, a la comarca de Segrià, i 

la carretera C-12 es realitzen a través de la carretera LV-7004 i de la xarxa de camins. L’enllaç 

existent entre la C-12 (PK 116+520) i la LV-7004 (PK 10+560) està format per una rotonda 

partida, la qual té connectada també camins rurals que permeten l’accés als camps i conreus 

annexos. Aquesta solució existent comporta un cert perill pels vehicles que hi circulen per totes 

dues carreteres, i degut al volum de tràfic que suporta la carretera C-12 en aquest tram, no 

existeix la seguretat vial necessària a l’hora d’accedir i sortir de la població de Torrebesses a 

través d’aquest enllaç. 

 

2. OBJECTE DEL PROJECTE 
 

 Aquest Document, que respon a la figura de Projecte de Construcció, té l’objectiu de 

definir les principals característiques de la solució a adoptar per a realitzar la remodelació i nova 

construcció de l’enllaç d’accés a Torrebesses a la carretera C-12, a l’altura del Pk 116+520, a la 

comarca de Segrià, província de Lleida. 

 

La solució contempla: 

 

� La construcció d'un nou enllaç d'accés central a Torrebesses a l'altura del Pk 

116+520 de la carretera C-12, format per una rotonda al cantó oest de la carretera C-

12 i dues interseccions sense carril central de girs a l’est de la mateixa, amb els 

corresponents ramals de connexió amb la C-12 i un vial de connexió que creua la 

carretera a través de un nou pas inferior. 

 

� Construcció d’un nou pas inferior sota la carretera C-12 (PK 116+532). 

 

� Ampliació d’una obra de drenatge transversal existent (PK 116+631). 

 

� Execució d’un nou pont en la carretera C-12 (PK 116+688). 

 

� Desmuntatge de l'enllaç existent, que suposa la demolició de la rotonda partida que 

forma l’enllaç actual. 

 

� Execució i remodelació de quatre camins afectats a la zona d’actuació. 
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� Dimensionament dels elements de drenatge longitudinal i transversal necessaris per 

al correcte funcionament de la nova situació.  

 

� Creació d’un desviament provisional de la C-12 i de la LV-7004 per distribuir el trànsit 

durant l’execució de les obres. 

 

� Reposició del tram de carretera C-12 i serveis afectats per les obres. 

 

3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 

3.1. Anàlisi de la situació actual  
 

 Actualment, les connexions entre la població de Torrebesses i la carretera C-12 es 

realitzen a través de la carretera LV-7004 i de la xarxa de camins. 

 

 L'enllaç entre la C-12 i la LV-7004, objectiu de millora del present projecte, està format 

per una rotonda partida. Degut al volum de tràfic que suporta la C-12 en aquest tram, es 

planteja la necessitat de realitzar aquest enllaç a diferent nivell, evitant els girs a l’esquerra, per 

aconseguir una seguretat vial major a l’hora d’accedir i sortir de la població a través d’aquest. 

 

 D’altra banda, l'obra de drenatge actual no és capaç de desguassar el cabal associat 

a un període de retorn de 500 anys, produint-se un desbordament per sobre de la carretera C-

12 a la zona del marge dret del torrent. La sobreelevació de la làmina d’aigua deguda a la 

retenció del flux arriba fins a uns 350 m aigües amunt de la carretera actual i desborda 

lateralment la carretera LV-7004. Això obliga a elevar la rasant actual de la carretera C-12 i a 

ampliar l’obra de drenatge existent i executar un pont de 30 metres de llum, amb l’objectiu de 

complir les prescripcions especificades per l’ACA. 

 

3.1.1. Problemàtica de la infrastructura existent 

 (rotonda partida) 
 

Diversos estudis realitzats pel Ministeri de Foment coincideixen en assenyalar que 

les rotondes partides es troben dins de les interseccions de pitjor funcionament, en matèria 

d’accidentabilitat. L’experiència assenyala que els problemes que es presenten en aquest 

tipus d’interseccions, quan són deguts a una tipologia inadequada, tenen molt difícil solució. 
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 A la llarga, no queda més alternativa que la seva supressió o transformació en un 

altre tipus d’intersecció, tal i com es contempla en el present Projecte. 

 

Els accidents més característics en rotondes partides estan relacionats amb els 

següents factors: 

• Alta velocitat en la via principal (tronc). 

• Alta intensitat en el conjunt de vies que concorren en la intersecció. 

• Insuficient visibilitat d’aturada o d’encreuament. 

• Percepció errònia del tipus d’intersecció des de la carretera secundària. 

 

3.2. Estudi d’alternatives  
 

 A l’Annex 2: Estudi d’Alternatives, es descriuen tres diferents alternatives per la 

remodelació de la zona de l’enllaç i es realitza una selecció en base a un anàlisi multicriteri que 

inclou un anàlisi de sensibilitat i de robustesa de criteris econòmics, mediambientals, funcionals 

i territorials. Aquesta anàlisi també inclou l'alternativa do-nothing o alternativa zero (A0) per 

poder observar la millora que la nova obra comporta. Aquest fet comporta un dels avantatges 

de l'anàlisi multicriteri. 

 

 El nou enllaç objecte del present Projecte millorarà l’actual intersecció en que s’uneix la 

carretera C-12 (PK 116+520), la qual transcorre per Lleida, i la carretera LV-7004 (PK 10+560), 

la qual arriba a la carretera N-230 i permet, d’altra banda, l’accés a la població de Torrebesses.  

 

 Les característiques principals que diferencien una alternativa de l’altra, consisteixen 

bàsicament en la forma d’enllaçar la carretera C-12 amb la LV-7004, i donar possibilitat a tots 

els moviments dels vehicles dins d’aquestes independentment del sentit que prenguin (ja sigui 

cap a Torrebesses, a l’est; cap a Llardecans, Maials i Flix, al sud; cap a Sarroca de Lleida, 

Alcanó i Lleida, al nord: o bé, cap a la carretera N-230 tot seguint per la LV-7004, a l’oest). 

Cal dir que, interessa que l’enllaç es realitzi a diferent nivell, i per tant, així, evitar els girs a 

l’esquerra, augmentant la seguretat viària que necessita aquesta zona. 

 

Els tres tipus d’enllaç proposats (i per tant, les tres alternatives proposades) són: 

• Alternativa 1: Enllaç diamant tradicional sense glorieta. 

• Alternativa 2:  Variació d’enllaç diamant tipus “pesa” (glorieta + dues 

interseccions en creu). 
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• Alternativa 3: Enllaç diamant amb una única glorieta a diferent nivell. 

 En base als resultats per a la hipòtesi de valoració establerta, s’obté la següent 

ordenació de les alternatives: 

 

 1ª.- Alternativa 2 

 2ª.- Alternativa 1 

 3ª.- Alternativa 3 

 4ª.- Alternativa 0 

 

 Per tant, com s’indica a l’annex, l’alternativa més adient per a definir l’enllaç de la 

carretera carretera C-12 i la carretera LV-7004 a Torrebesses és l’Alternativa 2, 

desenvolupant-se aquesta solució en el present projecte constructiu. 

 

3.3. Descripció de la solució adoptada  
 

3.3.1. Descripció general de l’obra 
 

El nou enllaç d'accés a Torrebesses se situa a la carretera C-12 a l'altura del Pk 

116+520, a la comarca de Segrià, província de Lleida. 

 

Aquest nou enllaç està format per una rotonda al costat oest de la C-12 i dues 

interseccions sense carril central de girs a l’est de la mateixa, amb els corresponents ramals 

de connexió amb la C-12 (ramal 1, ramal 2, ramal 3 i ramal 4) i un vial de connexió que 

creua la carretera a través d’un nou pas inferior de 15,40 metres de longitud. L’obra també 

preveu l’ampliació de l’obra de drenatge existent i l’execució d’un nou pont en la carretera C-

12, amb el objecte de complir les prescripcions especificades per l’ACA. 

 

El nou pas inferior està format per un calaix de formigó armat executat “in situ” 

d'11,00 metres d'amplària i 5,30 metres de gàlib lliure. A l'entrada i a la sortida del pas 

inferior es disposen aletes de formigó armat executades “in situ” per contenir les terres del 

talús de la carretera C-12. 

 

L’ampliació de l’obra de drenatge es realitza mitjançant un marc prefabricat de 4 

metres d’amplada per 3,35 metres d’alçada i 21 metres de longitud. 
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El nou pont és una estructura de 18.00 metres d’ample i 31.35 metres de longitud. La 

secció tipus funcional està constituïda per un tronc principal amb dos carrils de 3.50, amb un 

ramal amb carril de 3.50 m i voral de 1.50 m a cada costat del pont. 

 

La secció estructural del pont està formada per nou bigues prefabricades doble T de 

1.40 m. de cantell, amb una llosa in situ de 23 centímetres d’espessor.  

 

Els estreps, de tipus tancat, es fonamenten mitjançant pantalles de secció 2.60 x 0.8 

metres. L’eix transversal de l’estrep forma amb la carretera un angle de 47.64 graus. 

 

A més, l'obra comprèn l’execució de quatre camins, la creació d’un desviament 

provisional de la C-12 i la LV-7004 per distribuir el trànsit durant l’execució de les obres, i la 

disposició d’una nova xarxa de drenatge longitudinal que s’adeqüi a les característiques dels 

nous vials. 

 

 A fi d'augmentar la seguretat de la carretera, no s'han considerat els possibles 

moviments de canvi de sentit de les interseccions properes més enllà a banda i banda de 

l’enllaç, per tal de concentrar així tots els moviments en el nou enllaç. A l'eliminar aquests 

moviments, i a causa de la necessitat de donar continuïtat a la xarxa de camins de la zona, 

resulta necessària l'execució i remodelació dels quatres camins afectats a la zona 

d’actuació, que a més garanteixin la permeabilitat de la carretera i donin accés a les finques. 

 

El drenatge transversal s'ha resolt mitjançant la construcció del pont de 30m de llum 

complementat amb l’ampliació de l’obra de drenatge transversal existent. 

 

Els elements de drenatge longitudinal de la nova infraestructura són vorades, 

baixants, cunetes de desmunt, de cap de desmunt, de peu de terraplè, arquetes i tubs de 

formigó de 400, 600, 800 i 1000 mm de diàmetre. 

 

3.3.2. Descripció del traçat 
 

En l’Annex 3: Traçat s’adjunten els llistats de planta i alçat que defineixen el nou enllaç a 

diferent nivell de la carretera C-12, al PK 116+520, amb la carretera LV-7004 que dóna 

accés a la població de Torrebesses. El nou enllaç d’accés a Torrebesses, que substituirà la 

rotonda partida existent, està format per una rotonda al cantó oest i dos interseccions sense 

carril central de girs a l’est de la C-12, on es connecten els corresponents ramals 
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d’incorporació i sortida de la C-12 amb un vial que creua la carretera mitjançant d’un nou pas 

inferior que es correspon amb la carretera LV-7004. A més dels llistats, es fa una descripció 

de les característiques geomètriques més importants del traçat en planta i alçat dels 

diferents elements definitoris del projecte, que són els següents: 
 

• Carretera C-12: Via principal de l’enllaç. 
 

• Carretera LV-7004: Via secundària de l’enllaç. 
 

• Rotonda: Situada a l’oest de la C-12. 
 

• Ramal 1: Permet la incorporació a la carretera C-12 en sentit Sarroca de Lleida als 

   vehicles procedents de Torrebesses i de la LV-7004. 
 

• Ramal 2. Permet la sortida de la carretera C-12 als vehicles que circulen en sentit 

   cap a Llardecans, per tal d’accedir a Torrebesses o incorporar-se a la 

   LV-7004 en sentit nord (cap a la N-230). 
 

   • Ramal 3. Permet la incorporació a la carretera C-12 en sentit cap a Llardecans als 

   vehicles procedents de Torrebesses, o bé, de la carretera LV-7004 en 

   sentit sud. 
 

• Ramal 4. Permet la sortida, per tal d’accedir a Torrebesses o a la LV-7004 en sentit 

   nord (cap a la N-230), dels vehicles que circulen en sentit cap a  

   Sarroca de Lleida per la carretera C-12. 
 

• Camí 1: Situat a l’oest de la C-12, connectat a la LV-7004 just abans que arribi a la 

   nova rotonda (en sentit cap a Torrebesses). 
  

• Camí 2: Situat a l’est de la C-12, connectat a la LV-7004 just després de passar la 

   nova rotonda (en sentit cap a Torrebesses). 
 

• Camí 3: Situat a l’est de la C-12, connectat a la LV-7004 just després de passar la 

   nova rotonda (en sentit cap a Torrebesses). 
 

• Camí 4: Situat a l’oest de la C-12, connectat a la LV-7004 just abans que arribi a la 

   nova rotonda (en sentit cap a Torrebesses). 
 

• Desviament provisional de la C-12 i 
 

• Desviament provisional de la LV-7004. 

 

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

defineixen al present Projecte: 
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Per dur a terme la definició del traçat geomètric s’han realitzat successius tantejos 

tant pel que fa al perfil longitudinal com a la planta, per obtenir així la màxima adequació en 

quant als condicionants tècnics i prescripcions, indicats a l’ordre d’estudi, com a la realitat 

del medi actual on s’ubica l’enllaç projectat. Finalment, per a la definició resultant del traçat 

s’ha utilitzat el programa informàtic ISTRAM / ISPOL v.10.11, programa que permet obtenir 

després de l'entrada de les dades necessàries per a la definició de la carretera, tots els 

elements geomètrics en planta, alçat i seccions transversals, així com l’amidament de totes 

les unitats corresponents al moviment de terres i ferms. Els llistats de traçat en planta i en 

alçat, i de peralts, s’han adjuntat a l’esmentat Annex 3: Traçat. 

 

3.3.3. Seccions tipus 
 

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

 

• Tronc carretera C-12  
 

A la carretera C-12 es respecta la secció actual del tronc en aquest tram d’estudi. 

Així, es disposen dos carrils de 3,500 metres d’amplada cadascun. Els vorals són d’1,500 

metres d’ample. Al tram d’estudi, com el tronc es troba en situació de terraplè, la berma 

s’ubica adjacent al voral. Aquestes bermes s’han disposat de 0,750 metres. Els talussos 

tenen una relació horitzontal/vertical 3/2. En quant als peralts se segueixen els criteris de 

disseny especificats a la Instrucció de Carreteres. Norma 3.1-IC. 

 

• Carretera LV-7004  
 

A la carretera LV-7004 es respecta la secció actual del tronc en aquest tram d’estudi. 

Així, es disposen dos carrils de 3,500 metres d’amplada cadascun. Els vorals són d’1,500 

metres d’ample. Pel que fa a les bermes, s’han disposat de 0,750 metres en el cas en el que 

la carretera es troba en terraplè i de 0,500 metres als trams en desmunt. En el cas dels 

terraplens la berma s’ubica adjacent al voral i en els desmunts entre el final de la cuneta i el 

peu del talús. La cuneta que es preveu és la tipus TTR-15. Pel que fa als peralts se 

segueixen els criteris de disseny especificats a la Instrucció de Carreteres. Norma 3.1-IC. 

Els talussos tenen una relació horitzontal/vertical 3/2. 

 

• Rotonda  
 

La rotonda s’ha definit amb una calçada de 8,00 metres (2 carrils de 4,000 metres) 

amb voral interior de 0,50 metres i exterior de 1,50 metres. El seu radi és de 15,00 metres, 
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sent el seu eix de traçat la línea interior blanca de circulació. Pel que fa a les bermes, s’han 

disposat de 0,75 metres en el cas en el que la carretera es troba en terraplè i de 0,50 metres 

als trams en desmunt. En el cas dels terraplens la berma s’ubica adjacent al voral i en els 

desmunts entre el final de la cuneta i el peu del talús. La cuneta que es preveu és la tipus 

TTR-15. Aquesta cuneta de seguretat triangular té una amplada total de 1,500 metres i una 

fondària de 0,240 metres. Els talussos, tant en desmunt com en terraplè, tenen una relació 

horitzontal/vertical 3/2. A la part interior de la rotonda, i adjacent al voral, s’ha disposat una 

vorera transitable d’1,25 metres d’amplada (si es consideren els 0,25 metres de la vorada 

remontable). En quant als peralts, aquests varien en funció del punt quilomètric segons una 

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

coincidint amb el pla inclinat que conté l’eix de la rotonda, mentre que el peralt és zero en els 

punts on la rasant presenta la inclinació de la línia de màxima pendent del plànol que conté 

a la rotonda. 

 

• Ramals  
 

Els ramals s’han dissenyat unidireccionals i estan formats per un carril de 4,000 

metres d’amplada amb voral dret de 1,500 metres i voral esquerra d’1,000 metre. Pel que fa 

a les bermes, s’han disposat de 0,750 metres en el cas en el que la carretera es troba en 

terraplè i de 0,500 metres als trams en desmunt. En el cas dels terraplens la berma s’ubica 

adjacent al voral i en els desmunts entre el final de la cuneta i el peu del talús. La cuneta que 

es preveu és la tipus TTR-15. En quant al peralts se segueixen els criteris de disseny 

especificats a la Instrucció de Carreteres. Norma 3.1-IC excepte en les zones 

d’entroncament amb la rotonda i amb el tronc de les carreteres C-12 i LV-7004, on venen 

determinats pels alçats i peralts d’aquests eixos. Els talussos, tant en desmunt com en 

terraplè, tenen una relació horitzontal/vertical 3/2. 

 

• Camins  
 

Els camins es preveuen amb una secció tipus que consta d’una calçada de 5,000 

metres. S’ha disposat d’una berma de 0,500 metres adjacent a la calçada en el cas de 

terraplè. Quan es tracta de desmunt, es preveu una cuneta d’ample d’1,00 metre i fondària 

0,330 metres al marge esquerre del camí. Els talussos, tant en desmunt com en terraplè, 

tenen una relació horitzontal/vertical 3/2, a excepció del camí 2 entre els punts quilomètrics 

0+325 i 0+385 on es fa una plataforma rebaixada a la cota del camí fins a la intersecció amb 

el talús del ramal 4. Pel que fa als peralts, el camí presenta una inclinació constant del 

2,00% cap al costat on s’ubica la cuneta a excepció dels trams de connexió amb camins 

existents on s’ajusta a l’actual. 
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• Pas Inferior  
 

Aquesta secció s’utilitza quan la LV-7004 discorre per l’estructura del pas inferior. 

Consta de dos carrils de 3,500 metres d’amplada i vorals adjacents de 1,50 metres. Pel que 

fa als peralts, el vial presenta una secció constant en bombeig al 2%. 

 

• Desviament Provisional Carreteres C-12 i LV-7004  
 

Per tots dos desviaments es disposen un carril de 3,000 metres d’amplada per a 

cada sentit de circulació. Els vorals són de 0,500 metres d’ample i s’ha disposat una berma 

de 0,500 metres adjacent en el cas de terraplè. Els talussos tenen una relació 

horitzontal/vertical 3/2. 

 

3.4. Cartografia i topografia  
 

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

projecte, s’ha emprat fulls de cartografia a escala 1:100.000, 1:10.000 i 1:2.000, cedits per 

l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 
 

 Pel que fa a la cartografia d’escala 1:100.000 s’han utilitzat els fulls corresponents al 

Mapa Topogràfic Nacional. Pel que fa a la cartografia d’escala 1:10.000, s’han emprat els 

fulls propietat de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, corresponents als vols efectuats entre 

juliol i octubre del 1986 Aquesta cartografia però, no presenta l’escala adequada i necessària 

per redactar correctament el present projecte. Per aquest motiu, s’ha recorregut finalment a la 

cartografia a escala 1:2.000, de l’’Institut Cartogràfic de Catalunya, obtinguda mitjançant la 

restitució de fotogrames corresponents a diferents vols. 
 

 Tot i que la cartografia aportada és en principi apta per realitzar els estudis necessaris 

per a la definició del projecte, per a ajustar correctament el traçat a les zones d’entroncament 

amb els vials existents, està previst que es realitzin treballs topogràfics, com un aixecament 

taquimètric a escala 1:200 de la zona on s’ubicarà el nou enllaç entre la C-12 i  LV-7004. 

 

3.5. Geologia i geotècnia  
 

Donat el caràcter d’aquest projecte (de fi de carrera), s’ha pres dades d’altres 

actuacions realitzades properament a la zona de les obres del present Projecte; i així, l’estudi 

geotècnic s’ha posat en disposició pràcticament d’una empresa especialista (Geoplanning), la 

qual s’ha encarregat dels treballs geotècnics realitzats i de la presa d’informació del terreny. 
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� SITUACIÓ GEOLOGICA  

 

Des del punt de vista geològic, l’entorn de la localitat de Torrebesses es situa en la 

Depressió de L’Ebre. Aquesta depressió està representada per terrenys eocens i oligocens, 

que constitueixen una divisió marcada per la presència de fàcies vermelles i grises que 

reflecteixen ambients continentals i marins, respectivament. 

 

La zona es situa, en concret, sobre el substrat terciari, de l’Oligocé superior, format 

per lutites i gresos, amb alguns llentions de conglomerats dispersos de poca importància, 

interpretant-se, en el seu conjunt, com a dipòsits de plana d’inundació, dins d’un gran 

sistema fluvial. 

 

El Quaternari està representat per argiles, sorres i graves subanguloses disperses, 

corresponents a la plana d’inundació al·luvial de la riera de Coma. Apareixen també dipòsits 

col·luvials indiferenciats de glacis, sòls de recobriment superficial i dipòsits de fons de vall 

(quaternari el·luvial). Els sediments al·luvial i els depòsits el·luvials-col·luvials estan formats 

principalment per argiles, sorres i graves de curta mobilització, la zona de procedència de 

les quals correspondria als relleus Terciaris més elevats de la zona. 

 

� CARACTERÍSTIQUES LITOLÒGIQUES  

 

Els materials que afloren al llarg del traçat en estudi corresponen a sòls quaternaris 

(Holocè) i a roques d’edat Terciària (Oligocè). Superposats a aquests materials naturals es 

disposen terres de reompliment d’aportació antròpica i terreny vegetal. 

 

Segons les dades obtingudes durant les investigacions de camp, les terres de replè 

es troben formades principalment per llims sorrencs amb graves formant les bases dels 

terraplens de les carreteres i camins. Per la seva part els materials holocens (quaternari 

recent) es troben formats per una successió de materials predominantment argilosos, tant en 

els sòls al·luvials, com en els sòls col·luvials. 

 

Sobre sòls quaternaris s’identifica un nivell superficial de llims argilosos de color 

marró que localment presenten graves disperses. Aquest primer nivell es correspon amb la 

capa que formen els camps de conreu i terreny vegetal (quaternari el·luvial d’alteració del 

substrat), així com els sediments al·luvials de la riera de Coma. 
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� HIDROGEOLOGIA 

 

La zona d’estudi queda emmarcada entre l’àrea hidrogeològica del Segrià, definida 

pel Mapa d’Àrees Hidrogeològiques de Catalunya escala 1:250.000, editat pel Servei 

Geològic Català. Aquesta àrea és una continuació cap a l’oest de l’àrea de La Segarra. 

Ocupa el sector de l’aflorament que s’estén entre el pla de Lleida i Les Garrigues. La 

divisòria natural de l’Ebre-Matarranya la separa de l’àrea més meridional. 

 

Segons el Mapa d’Àrees Hidrogeològiques de Catalunya, a la zona d’estudi s’hi ha 

diferenciat els dipòsits detrítics lacustres de l’Oligocè (que forma el substrat de la zona 

d’estudi), amb un desenvolupament escàs de dipòsits quaternaris, limitats a les rieres de 

caràcter temporal.  

 

Els materials oligocens d’origen lacustre estan formats per margues i lutites, amb 

algun nivell tabular de gres, d’escassa potència i representativitat. Aquests tipus de materials 

en general són molt poc permeables i tant sols presenten aqüífers locals i de poca entitat. 

 

Sobre els materials quaternaris discorren els únics aqüífers de certa importància de 

la zona d’estudi, els quals van lligats al nivell freàtic i activitat de les rieres existents. 

 

El nivell freàtic es troba a profunditats que oscil·len entre 4,5 i 8,0 m de profunditat 

respecte la cota de realització dels assaigs. El nivell freàtic queda estretament lligat a la 

circulació d’aigua a les rieres i zones més deprimides, pel que únicament es localitzarà en 

aquelles cotes més pròximes a la part central d’aquesta. 

 

� CAMPANYA DE RECONEIXEMENTS  

 

 Les diferents investigacions de camp que s’han realitzat en terrenys adjacents al 

traçat projectat i a actuacions realitzades properament, s’han dut a terme tot intentant 

abarcar tots els materials observats prèviament a la cartografia de camp. La situació de les 

investigacions efectuades i la cota topogràfica estimada s’indiquen en la següent taula: 
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 Les mostres obtingudes en les cales i el sondeig s’han portat a un laboratori acreditat 

per tal de caracteritzar els materials del subsòl des de el punt de vista geotècnic. 

 

 Amb les mostres provinents de les investigacions s’han realitzats assaigs de 

laboratori amb l’objectiu de determinar la seva caracterització geotècnica. 

 

 Les dades dels resultats dels assajos i cates, així com les conclusions de la 

campanya geotécnica i la caracterització geotécnica de la zona, s'adjunten en l'Annex 4: 

Geologia i Geotècnia. 

 

3.6. Moviment de terres i procedència dels material s 
 

� EXCAVABILITAT  

 

En el present projecte, no es té prevista cap excavació o desmunt important. 

  

 Tots els materials quaternaris detectats (argiles llimoses i gravetes disperses) podran 

ser excavats mitjançant maquinària de potència mitja com retroexcavadora, així com els 

nivells de lutites superficials més alterats. 

 

 Es farà necessari l’ús de sistemes d’excavació més potents (martell picador) en cas 

de localitzar-se el substrat terciari més dur: els gresos, els llentions de conglomerats i les 

lutites margoses menys alterades. 

 

 De l’anàlisi de tota la informació de l’Annex 4: Geologia i Geotècnia, s’estima un 

percentatge de roca no excavable per mitjans mecànics comprés entre un 10% i un 40% en 

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

 

� DISPONIBILITATS I NECESSITATS  

 

 El moviment de terres s’ha obtingut mitjançant l’amidament mecanitzat realitzat a partir 

dels perfils transversals de cadascun dels eixos que defineixen les obres projectades.  

 

 Els moviments de terres que es realitzaran aniran lligats a les disponibilitats i 

necessitats. Considerant les diverses seccions de desmunt i terraplens de les vies estudiades, 

es podrà obtenir una estimació del volum de terreny sobrant. 
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 A continuació, es presenta una taula resum amb els volums dels materials que poden 

obtenir-se d'obra o que són necessaris portar de préstec: 

 

 El volum total aproximat de terres que s’estima que s’haurà d'emportar a abocador és 

de 8.940,47 m3 (totes elles terres vegetals). 

 

 D’acord amb l’Estudi de Gestió de Residus, es proposa el següent gestor autoritzat per 

a la seva possible utilització com a abocador: Dipòsit Controlat de Montoliu de Lleida, situat al 

Polígon Industrial 3 de Montoliu de Lleida, (titular: UTE Reciclatge Segrià). 

 

Per a l’obtenció de les terres de prèstec, s’ha analitzat la possible procedència dels 

àrids i les graves necessaris pel desenvolupament de les obres. A l’Annex 6: Procedència dels 

materials, es mostren les dades de les principals canteres ubicades a prop de la zona 

contemplada en aquest Estudi. Hi ha un total de 12 canteres properes a les carreteres C-12 i 

LV-7004. Cal destacar que la majoria d’aquestes canteres es troben actualment en actiu. 

Aquesta informació ha estat estreta del Departament de Medi Ambient. 

 

3.7. Climatologia i hidrologia  
 

La metodologia d’estudi consta dels punts següents: 

 

• Caracterització climàtica de la zona d'estudi. 

• Determinació de les precipitacions màximes anuals en 24 h.  

  corresponents a diferents períodes de retorn. 

• Determinació del coeficients d’escorrentiu de les conques, assignació 

  de la precipitació a la conca i determinació dels cabals de disseny. 

• Dimensionament dels dispositius de drenatge longitudinals i  

  transversals. 

 

 

 

 

M3 TERRA 
VEGETAL 

M3 
TERRAPLÈ 

M3 SÒL 
SEL. 2 

M3 
S-EST3 

M3 SÒL-
CIMENT M3 TOT-Ú 

NECESSITAT 3.774,68 55.270,83 9.237,62 9.090,42 6.691,21 2.968,60 

EXCAVAT 12.715,15 24.589,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

PRÉSTEC 0,00 30.681,02 9.237,62 9.090,42 6.691,21 2.968,60 
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� CLIMATOLOGIA  
 

 A grans trets, el clima de la zona és mediterrani continental amb estius secs i 

calorosos i hiverns temperats. 

 Es pot dir que la temperatura mitja mensual no supera els 15 ºC. Durant l'hivern, les 

temperatures mitges són baixes, amb uns valors compresos entre els 4 i 6 ºC. A l'estiu, les 

temperatures mitges prenen uns valors compresos entre els 24 i 26 ºC. L'oscil·lació tèrmica 

de les temperatures mitges estiu-hivern, es situa entorn als 20 ºC. 

 

 Quant a les precipitacions, la regió d'estudi es caracteritza per una quantia mitja 

anual compresa entre els 400 i els 500 mm, registrant-se els màxims de precipitació mitja 

mensual durant la tardor i la primavera, i els mínims a l'hivern, i sobretot, a l'estiu. 

 

� HIDROLOGIA 
 

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

de retorn, s’ha fet ús de les dades aportades pel programa informàtic MAXPLUWIN v.1.0, a 

partir del qual es poden estimar els valors de precipitacions màximes diàries. 

 

 Per a l’obtenció dels cabals de càlcul per al drenatge tranversal s’han pres les 

precipitacions corresponents a un període de retorn de 500 anys, i per l’obtenció dels cabals 

de càlcul per al drenatge longitudinal s’han pres les precipitacions corresponents a un 

període de retorn de 25 anys, tal i com s’indica a la present Instrucció 5.2-IC de Drenatge 

Superficial del Ministeri de Foment i a les recomanacions de l’A.C.A. Els valors resultants 

han estat Pd(T=25 anys)= 88 mm/dia i Pd(T=500 anys)= 153 mm/dia. 

 

3.8. Drenatge  
 

� DRENATGE TRANSVERSAL  
 

Pel que fa al drenatge transversal, la traça de la carretera C-12 al tram d’estudi es 

caracteritza per la necessitat de donar pas al curs d’un torrent que desguassa les aigües 

d’escorrentia de la conca interceptada per la C-12. Aquesta conca (de 31.71 km2) té un 

cabal corresponent a una avinguda amb una precipitació associada a un període de retorn 

de 500 anys és de Q500=144.68m3/s. 
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En l’actualitat, el pas de la carretera C-12 sobre el torrent està constituït per un calaix 

de formigó armat de secció rectangular interior de 4.00x3.35m, amb una longitud d’uns 20m. 

Desplaçat uns 90m aigües amunt d’aquest primer pas, tot creuant el torrent de banda a 

banda, es troba a mig enderrocar part de l’antic traçat d’una carretera anterior. En aquest 

cas, el pas superior està format per un calaix multicel·lular amb 3 obertures quadrades de 

1.5m de costat cadascuna. 

 

Aprofitant la remodelació de l’enllaç entre la C-12 i la LV-7004, i tenint present que la 

capacitat hidràulica de l’obra de pas existent resulta del tot insuficient per a l’evaquació 

d’una avinguda de T=500 anys, es projecta una nova obra de pas consistent en un pont de 

30m de llum. Per tal de disminuir la sobreelevació de la làmina d’aigua produïda aigües 

amunt de l’obra de pas, s’opta per mantenir l’obra de drenatge existent (calaix de 

4.00x3.35m) tot perllongant-la fins els 40m de longitud. A més, a fi d’afavorir la circulació de 

l’aigua a les proximitats de l’obra de pas, es procedeix a l’enderrocament del tram de 

carretera corresponent a l’antic traçat. 

 

Pel dimensionament de l’obra de pas, els principals aspectes analitzats han estat les 

sobreelevacions de la làmina d’aigua i les zones d’inundació produïdes durant l’episodi 

d’avinguda associada a una precipitació amb període de retorn de 500 anys. Per tal 

d’avaluar el comportament del torrent en avinguda i la sensibilitat d’aquest respecte a la 

restricció del flux produïda per l’obra de pas, es realitza un estudi amb el programa HEC-

RAS en els que s’analitzen diferents escenaris d’inundació: 
 

� LLIT SENSE O.D. :  Estudi de la cota de la làmina d’aigua del llit sense cap obra 

 de drenatge i sense la carretera actual, corresponent a l’estat original del torrent i així 

 comparar-la amb situacions amb infrastructures. 
 

� SITUACIÓ ACTUAL:  Anàlisi de la capacitat hidràulica de l'obra de drenatge de la 

carretera C-12 en la situació actual. 
 

� PONT 30m. I PAS EXISTENT (CALAIX 4.00x3.35m):  Estudi de la capacitat 

hidràulica de la nova obra de drenatge pel nou traçat, consistent en un pont de 30 m 

de llum i 32m de tauler, i el calaix existent. 

 

Per tal de garantir el correcte funcionament de la nova obra de pas, s’estableix un 

resguard lliure de 1.0m al punt més baix entre la làmina d’aigua en avinguda (cota 195.32) i 

la clau interior del pont. D’igual manera, es deixa un resguard mínim de 0.5m entre la cota 

de la base de l’esplanada de la LV-7004 i la cota de la làmina d’aigua al punt més 
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desfavorable de la traça, assegurant així, que aquests materials no són arrossegats ni 

rentats per la corrent. 

 

� DRENATGE LONGITUDINAL  
 

En quant al drenatge longitudinal, per a l’evacuació de les aigües interceptades per la 

traça, s’ha disposat d’un sistema de cunetes que recullen tant l’aigua acumulada a la 

plataforma com la que prové dels marges exteriors, complementades eventualment per tubs 

col·lectors. Els punts de connexió entre les diferents canonades procedents de l’evacuació 

de les aigües de diferents conques es resolen mitjançant arquetes i pous de registre. 

 

El projecte inclou un total de 5 tipus de cunetes: 2 cunetes de cap de desmunt, 1 

cuneta de desmunt de seguretat transitable TTR-15 i 2 cunetes de peu de terraplé. El 

sistema de cunetes de cap de desmunt discorren en coronació dels desmunts recullen 

procedent dels marges, evitant que aquesta envaeixi la plataforma. Per tal de garantir la 

conservació del terraplens, es col·loca exteriorment una vorada que eviti que l’aigua caigui 

lliurement pels tal·lussos i els erosioni. 

 

Els resultats del dimensionament dels diferent elements de drenatge longitudinal 

s’adjunten a l’Annex 7: Climatologia, hidrologia i drenatge. 

 

3.9. Ferms i paviments  
 

El dimensionament de la secció estructural del ferm s’ha realitzat en base a la 

Instrucció 6.1-IC “Secciones de firmes”. Aquest dimensionament es basa en dos paràmetres 

bàsics, que són la categoria de l’esplanada i la categoria del trànsit. 

 

� CARRETERA C-12, CARRILS DE CANVI DE VELOCITAT I ENT RONCAMENT 

AMB CARRETERA ACTUAL  
 

Pel trànsit i esplanada disponibles (T2 i E3), s’ha adoptat la secció estructural 232 , 

consistent, segons la Instrucció 6.1-IC “Secciones de firmes”, i l’Article 543. “Mezclas 

bituminosas para capas de rodadura” del PG-3 (OC 24/2008) en les següents capes i 

espesors adoptats: 
 

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

trànsit, amb una dotació de 60 kg/m2. 

• Reg d’adherència tipus ECR-2d-m. 
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• 12 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC 22 base S calcària a la capa 

base. 

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

• 20 cm de base granular de sòl-ciment (SC40). 

• Reg de curat tipus ECR-1. 

• Esplanada E3: 

- 30 cm de sòl S-EST3 

- 30 cm de sòl seleccionat tipus 2. 
 

� CARRETERA LV-7004, RAMALS I ROTONDA  
 

Pel trànsit i esplanada disponibles (T31 i E3), s'ha adoptat la secció estructural 

3132, consistent, segons la Instrucció 6.1-IC “Secciones de firmes”, i l’Article 543. “Mezclas 

bituminosas para capas de rodadura” del PG-3 (OC 24/2008) en les següents capes i 

espesors adoptats: 
 

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

trànsit, amb una dotació de 60 kg/m2. 

• Reg d'adherència tipus ECR-2d-m. 

• 9 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC 22 base S calcària a la capa base. 

• Reg de curat tipus ECR-1 i d'adherència tipus ECR-1d. 

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

• Reg de curat tipus ECR-1. 

• Esplanada E3: 

- 30 cm de sòl S-EST3 

- 30 cm de sòl seleccionat tipus 2. 
 

� DESVIAMENT PROVISIONAL  
 

Pel trànsit i esplanada disponibles (T32 i E3), s’ha adoptat la secció estructural 

3232, consistent, segons la Instrucció 6.1-IC “Secciones de firmes”, i l’Article 543. “Mezclas 

bituminosas para capas de rodadura” del PG-3 (OC 24/2008) en les següents capes i 

espesors adoptats: 
 

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

trànsit, amb una dotació de 60 kg/m2. 

• Reg d’adherència tipus ECR-2d-m. 

• 7 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC 22 base S calcària a la capa base. 

• Reg de curat tipus ECR-1 i d’adherència tipus ECR-1d. 
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• 20 cm de base granular de sòl-ciment (SC40). 

• Reg de curat tipus ECR-1. 

• Esplanada E3: 

- 30 cm de sòl S-EST3 

- 30 cm de sòl seleccionat tipus 2. 
 

� VORALS 
 

Per a dimensionar els capes de ferms sota els vorals se seguiran els recomanacions 

de la Norma 6.1-IC. El paviment del voral es constituirà amb les mateixes capes de ferm que 

la resta de la calçada. 
 

En les zones on s’aprofiti el ferm actual s’estendrà com a mínim la capa de trànsit 

BBTM 11 B amb una dotació de 60 kg/m2 en tot l’ample de la calçada existent. 

 

Als trams inicials i finals, on la nova traça coincideixi amb la traça de la carretera 

existent, amb la finalitat de regularitzar el ferm: 

- Es fresaran de 2 a 3 cm. 

- S'aplicarà un reg d'adherència tipus ECR-2d-m. 

- S'estendrà una capa de trànsit BBTM 11 B de 3 centímetres de gruix en 

tot l'ample de la calçada existent. 
 

� CAMINS 
 

En el cas dels camins es disposaran les següents capes: 
 

• 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC 16 surf S. 

• Reg d’emprimació tipus ECI. 

• 25 cm tot-ú artificial. 
 

 Excepte, el tram del camí 4 que queda sobre el desviament provisional (del Pk 0+150 

al 0+300, aproximadament), que té la mateixa secció estructural que el desviament 

provisional. 

 

3.10. Senyalització, abalisament i defenses  
 

Per definir la senyalització horitzontal s'ha tingut en compte la Norma de Carreteres 

8.2-1.C. “Marques Vials” publicada per la direcció General de Carreteres. D’altra banda, la 

senyalització vertical s'ha projectat seguint la Instrucció 8.1- IC/98 “Senyalització Vertical” i 

els catàlegs de senyals de circulació publicats per la Direcció General de Carreteres. 
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� SENYALITZACIÓ HORITZONTAL  
 

Totes les marques vials projectades seran reflectores en color blanc, definint-se les 

seves formes i característiques en el Document núm.2: Plànols i Articles corresponents del 

Document núm.3: Plec de Condicions Tècniques. 

Les marques vials emprades són les següents: 

a) Discontínues: M-1.3, M-1.7 i M-1.12. 

b) Contínues: M-2.2 i M-2.6. 

c) Transversals: M-4.1 i M-4.2. 

d) Fletxes: M-5.1. 

e) Inscripcions: M-6.4 i M-6.5. 

f) Materials: S'utilitzaran els següents tipus de pintura en les marques vials 

anteriorment descrites: 

- Pintura acrílica autorreticulable, de color blanc en tots els símbols i 

inscripcions. 

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

de la mateixa es realitzarà per polvorització. 

- En ambdós casos el caràcter retrorreflectant de les marques vials 

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

de microesferes de vidre als materials anteriorment citats. 

 

� SENYALITZACIÓ VERTICAL  
 

Els senyals verticals s’han classificat en el següents grups: 

a) Senyals de disseny fix: Senyals d'Advertència de perill i de Reglamentació. 

b) Senyals de disseny variable: Cartells laterals i Panells complementaris. 

c) Materials emprats: S’utilitzaran els següents materials: 

- Xapa d’acer galvanitzat per als senyals de codi.  

- Els senyals de disseny variable estaran formats per panells d’alumini. 

 

� ABALISAMENT  
 

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

 

� DEFENSES 
 

Les barreres de seguretat s'han projectat tenint en compte l'OC 321/95 T i P i la 

Ordre Circular 6/2001 per a la modificació de l'OC 321/95 T i P pel que fa a barreres de 

seguretat metàl·liques per a la seva utilització en carreteres de calçada única. 
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S’han considerat: 
 

• Barrera tipus BMSNA4/120b: En marges de carreteres, només en cas 

d’accident normal, per a protecció de talussos de terraplè superiors a tres 

metres, i on existeixi actualment barrera d’aquest tipus. 

• Barrera tipus BMSNC2/120b: Com a barrera de protecció, en marges de la 

carretera C-12, situada quan aquesta passa sobre l’estructura del pas inferior, 

sobre l’obra de drenatge transversal i sobre el nou pont (considerat com a 

accident greu). 

 

3.11. Serveis afectats  
 

En l’Annex 11. Serveis afectats es realitza la identificació dels diversos serveis 

existents al llarg del traçat de la carretera susceptibles de ser afectats, tant directament per 

ocupació dels terrenys en què actualment s'ubiquen com indirectament per necessitats 

constructives (gàlibs d'operació de la maquinària). Aquest últim tipus d'afecció s'ha 

contemplat a fi de garantir unes mínimes i bàsiques mesures de seguretat durant l'execució 

dels treballs. Igualment, es presenta la solució per al manteniment del servei mitjançant la 

seva reposició als trams afectats. 
 

Les Entitats i Organismes que disposen de serveis dins la zona objecte del projecte 

són els següents: 
 

� TELEFÓNICA, S.A. � Telefonia 

� FECSA-ENDESA � Electricitat 

� AJUNTAMENT DE TORREBESSES � Clavegueram 
 

Dels serveis afectats per les obres es realitza una proposta de reposició en l’Annex 

11. El pressupost destinat a la reposició de serveis s’ha dividit en dos conceptes: obra 

mecànica i obra civil. Dins de l’apartat d’obra civil s'inclouen totes les obres relacionades 

amb la reposició de la xarxa de clavegueram (les línies elèctrica i telefònica no resulten 

afectades per l’execució del projecte).  

 

 El pressupost d'obra civil associat a la reposició del servei afectat (obra civil necessària 

per a la reposició i protecció de la conducció de clavegueram) ascendeix a tretze mil cent 

cinquanta-dos euros amb trenta-cinc cèntims (13.152,35 €), sense incloure l’IVA, les 

despeses generals i el benefici industrial.  Aquest pressupost queda inclòs dins el pressupost 

general de l'obra. En el present projecte no s’afecten serveis que comportin a realització d’obra 

mecànica. 
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3.12. Expropiacions  
 

En l’execució del present projecte s’afecten finques ubicades en el Terme Municipal 

de Torrebesses. 

 

Segons les dades del Gerència Territorial del Cadastre de Catalunya-Lleida, els 

terrenys afectats estan qualificats com urbans i rústics. 

 

 En total s’afecta a una superfície de 40.618,03 m2 pertanyents al Terme Municipal de 

Torrebesses, dels quals 28.743,70 m2 corresponen a sòl rústic expropiat, 11.055,27 m2 

corresponen a sòl rústic d’ocupació temporal, 9,99 m2 corresponen a servitud de pas soterrada 

i 809,07 m2 corresponen a camins municipals expropiats. 

 

 El total de l’import de les expropiacions corresponent al Terme Municipal de 

Torrebesses és de vuitanta-nou mil vuit-cents cinquanta-vuit euros am b vint cèntims 

d’euro  (89.858,20 €). 

 

Aquest import, associat a les expropiacions de les obres a executar, es fa constar al 

Pressupost per al Coneixement de la Administració (Annex 21) del present Projecte. 

 

 Cal destacar que la valoració dels terrenys que s'exposa a l’Annex 12. Expropiacions 

no té carácter vinculant. 

 

3.13. Seguretat i Salut  
 

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

per part del promotor, perquè es realitzi un Estudi de Seguretat i Salut en els Projectes per a 

les obres de construcció, sempre que es compleixin algun dels següents supòsits: 
 

- Pressupost d'Execució per Contracta superior a 450.760 €. 

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

algun moment més de 20 treballadors. 

- Volum de mà d'obra superior a 500 jornades. 

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

Com que en la present obra se superen les tres primeres limitacions anteriorment 

exposades, s'indica l'obligatorietat de realitzar l’Estudi de Seguretat i Salut (Annex 13). 
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L’Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant la construcció d'aquesta obra, les 

previsions respecte a prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com els 

derivats dels treballs de reparació, conservació i manteniment, i les instal·lacions preceptives 

d'higiene i benestar dels treballadors. 

 

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

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

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

Direcció Facultativa. 

 

L’esmentat Annex consta dels següents documents: 

• Memòria descriptiva dels procediments i equips a utilitzar en relació als riscos 

d’accidents que presumiblement poden produir-se. S’inclou també la descripció dels 

serveis sanitaris i comuns de què ha estat dotat el centre de treball. 

• Plec de Condicions Particulars on es relacionen les normes legals i reglamentacions 

aplicables a la pròpia obra. 

• Plànols on s’esquematitza les mesures preventives definides a la Memòria per a una 

major comprensió i definició d’aquestes. 

• Pressupost en funció dels amidaments i quadres de preus, que abarca el conjunt 

d’unitats i elements definits en l’esmentat Annex. Aquest pressupost s’incorpora, 

com a partida alçada a justificar, en el Pressupost d’Execució Material de la totalitat 

de l’obra. 

 

 L’import total corresponent a la Seguretat i Salut és de quaranta-un mil dos-cents 

catorze euros amb quaranta-vuit cèntims (41.214,48 €).   

 

3.14. Pla de Control de Qualitat  
 

 En compliment de la normativa vigent es redacta l’Annex 14. Pla de Control de 

Qualitat, on s’estableix un pla de control de qualitat per a l’execució de les obres. En aquest 

Annex s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat 

d’assaigs a realitzar. 

 

L’import total dels treballs de Control de Qualitat puja a la quantitat de cent un mil tres-

cents vuitanta-quatre euros amb vuitanta-quatre cèn tims  (101.384,84 €), sense I.V.A. 
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3.15. Anàlisi mediambiental  
 

 A l’Annex 15. Anàlisi Mediambiental es presenta una descripció extensa del medi així 

com dels efectes negatius de la implantació de la nova infraestructura sobre aquest i de les 

mesures correctores a adoptar.  

 D’altra banda, remarcar que a l’Annex 2. Estudi d’alternatives, es desprèn l’avaluació 

dels impactes mediambientals de les diferents alternatives de l’anàlisi multicriteri. 

L’alternativa base (Alternativa 0), és a dir, no realitzar cap actuació, com era d’esperar, és 

l’alternativa que produeix menys impacte ambiental. De les altres tres alternatives 

presentades, les alternatives 1 i 2 tenen la mateixa avaluació degut a que encara que 

l’alternativa 2 provoca més alteració al medi, per altra banda redueix considerablement el 

soroll de l’entorn. Finalment, la robustesa de l’anàlisi multicriteri indica que l’alternativa 2 (la 

seleccionada finalment per a l’elaboració del present projecte) és la millor considerada 

respecte del criteri mediambiental. 

 Tots els costos de les mesures correctores estan inclosos dins de les respectives 

unitats d’obra, ja que la majoria no suposen cap cost addicional, sinó afegir cura en les 

actuacions a realitzar. Les úniques excepcions són, la revegetació de talussos i la jardineria, 

que es troben incloses en el pressupost de l'obra en el capítol corresponent Recuperació 

ambiental, ascendint el seu import a trenta mil cinquanta-nou euros amb dos cèntims 

(30.059,02 €). 

 

3.16. Estudi de la Gestió de Residus de l’obra  
 

 En compliment del R.D 105/2008 d’1 de febrer es redacta l’Annex 16. Estudi de 

Gestió de Residus de l’Obra on es fa una estimació de la quantitat de residus generats en la 

construcció i demolició (RCD) de les obres definides en el present projecte. També s’inclou 

en l’Annex les mesures genèriques de prevenció que s’adoptaran, el destí previst per els 

residus i una valoració de les despeses derivades de la seva gestió que s’integra en el 

Pressupost del projecte com a partida alçada a justificar. 

 

 Cal indicar que en el pressupost de gestió de RCD s’han exclòs la carrega, transport i 

tractament extern dels enderrocs de mescles bituminoses, terres vegetals, sòls i pedres 

provinents de les excavacions, atès que les unitats d’obra corresponents a aquest capítols 

inclouen el transport a abocadors o llocs d’utilització, així com el cànon d’abocament (com 

ho són els 8.940,47 m3 de terra vegetal que s’han de portar a abocador, per exemple). 
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 Així doncs, la partida d’alçada a justificar per a la gestió de residus, assoleix el valor 

de sis mil seixanta-sis euros amb setanta-vuit cèntims  (6.066,78 €). Tal com figura a 

l’Annex aquesta partida inclou la manipulació i classificació, la càrrega i transport i el 

tractament extern de totes les unitats generades llevat de les esmentades anteriorment. 

 

3.17. Organització i desenvolupament de l’obra  
 

Pel que fa a l'afecció al trànsit durant l'execució de les obres, es distingeixen 4 fases: 

� FASE 1:  

• Reposició dels serveis afectats en la zona del camí 4 i del desviament de la C-12, 

per no interferir el trànsit. 

• La circulació del trànsit es realitza pel traçat inicial existent. 

• Execució dels desviaments de la C-12 i de la LV-7004. Fins que no es finalitzi el 

desviament de la LV-7004 i es faci anar el trànsit d’aquesta pel desviament, no es 

podrà finalitzar el desviament de la C-12. Així, un cop acabat d’executar el 

desviament de la LV-7004 i posat en servei, es podrà enllestir les feines 

d’execució del desviament de la C-12 just a la zona d’intersecció d’aquest amb la 

LV-7004 inicial. Si no es desviés primer el trànsit de la LV-7004, tot posant en 

servei els dos desviaments a la vegada, ens trobaríem que el desviament de la C-

12 no es troba totalment executat. 

• Cal destacar també, que les dues zones d’intersecció entre el desviament de la C-

12 i la futura rotonda projectada seran d’execució definitiva, ja que un cop es 

procedeixi a la demolició d’aquest desviament a la Fase 4, la nova rotonda ja 

haurà d’estar donant servei al tràfic procedent dels nous ramals 2 i 3 i de la 

carretera LV-7004.  
 

� FASE 2:  

• Es tallen les carreteres C-12 i LV-7004, i la circulació del trànsit es realitza ara  

pels desviaments provisionals. 

• Reposició dels serveis afectats en la zona en execució de la C-12. 



Millora local de l’enllaç entre les carreteres C-12 i LV-7004 a Torrebesses, Segrià 

 

 
 
 26 de 31  DOCUMENT NÚMERO 1: MEMÒRIA 
 

• Execució de les estructures i de la resta d’obra on no hi ha tràfic, excepte 

l’afectada pels desviaments de la LV-7004 i de la C-12. 

� FASE 3: 

• La circulació del trànsit es realitza per la LV-7004 executada (i pel pas inferior 

nou) i pel desviament provisional de la C-12. 

• Execució d’obra a les zones d’intersecció del desviament de la LV-7004 amb el 

ramal 4, el tronc de la carretera C-12, el camí 1 i el tram final del camí 2.  

• Demolició de la part anul·lada del desviament provisional de la LV-7004.  
 

� FASE 4: 

• Demolició del desviament provisional de la C-12. 

• Execució de la resta de l’obra, a la zona d’intersecció del desviament de la C-12 

amb el camí 4. 

• Posta en servei del nou enllaç. 

 

Es restableix el trànsit per la carretera C-12 i s'obre el nou enllaç que l’uneix amb la LV-7004. 

 
 

3.18. Pla d’obres  
 

 En l’Annex 18. Pla d’obres es presenta un programa de treballs que pretén donar una 

idea del desenvolupament seqüencial de les principals activitats de l'obra. 

 

El termini orientatiu d’execució d’aquesta obra és de 10 mesos . 

 

El programa indicat ha de ser pres a títol orientatiu, perquè la seva fixació a nivell de 

detall correspondrà a l'adjudicatari de l'obra, en funció dels mitjans amb que compti i el 

rendiment dels equips, que haurà de comptar amb l'aprovació de la Direcció d'Obra. 
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3.19. Classificació dels contractistes  
 

Segons el RDL 2/2000 i el Reial Decret 1.098/2.001, la classificació de les empreses 

que es presentin a la licitació de les obres haurà de ser la següent: 
  

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

A Moviment de terres i 
perforacions 

 
2 Explanacions 

 
d 

 
B Ponts, viaductes i grans 

estructures 
 

 
2 de formigó armat e 

G Vials i Pistes 

 
4 Ferms de mescles 

bituminoses 
 

e 

 

3.20. Justificació de preus  
 

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de GISA, 

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

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

sobrecostos per obres de petit import, així com els sobrecostos a diverses comarques de 

Catalunya en un únic coeficient. 
 

El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de 

costos indirectes que s’aplica a la justificació de preus. El cost mínim d’indirectes per a tot 

tipus d’obra s’estima en un 5%, augmentant-se en funció dels aspectes abans esmentats. 
 

Amb tot això, els costos indirectes aplicats als preus del present projecte són del 5%, 

tal com queda reflectit a l’Annex 20. Justificació de preus. 

 

3.21. Revisió de preus  
 

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

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

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

per tractar-se d’un contracte d’obra en què el termini d’execució no excedeix a dotze (12) 

mesos, no té revisió de preus. 
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4. PRESSUPOST 
 

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

    

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)  2.959.132,90 Euros 

13 %  DESPESES GENERALS  384.687,28 Euros 

6 %  BENEFICI INDUSTRIAL  177.547,97 Euros 

 SUMA 3.521.368,15 Euros 

18 %  IVA S/SUMA  633.846,27 Euros 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC)  4.155.214,42 Euros 

    

EXPROPIACIONS  89.858,20 Euros 

OBRA MECÀNICA DELS SERVEIS AFECTATS  0,0 Euros 

    

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE 

L’ADMINISTRACIÓ (PCA) 
 4.245.072,62 Euros 

 

 El present Pressupost per al Coneixement de l’Administració puja a la quantitat de: 

quatre milions dos-cents quaranta-cinc mil setanta- dos euros amb seixanta-dos 

cèntims (4.245.072,62 €). 
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5. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL 
 PROJECTE 

 

Els documents que integren el projecte són els següents: 

 

� DOCUMENT NÚMERO 1: MEMÒRIA I ANNEXES  

• MEMÒRIA 

• ANNEX 1. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA (VOLUM 1/3) 

• ANNEX 2. ESTUDI D’ALTERNATIVES (VOLUM 1/3) 

• ANNEX 3. TRAÇAT (VOLUM 1/3) 

• ANNEX 4. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA (VOLUM 1/3) 

• ANNEX 5. MOVIMENT DE TERRES (VOLUM 1/3) 

• ANNEX 6. PROCEDÈNCIA DELS MATERIALS (VOLUM 1/3) 

• ANNEX 7. CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE (VOLUM 1/3) 

• ANNEX 8. FERMS I PAVIMENTS (VOLUM 1/3) 

• ANNEX 9. ESTRUCTURES (VOLUM 1/3) 

• ANNEX 10. SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES (VOLUM 1/3) 

• ANNEX 11. SERVEIS AFECTATS (VOLUM 1/3) 

• ANNEX 12. EXPROPIACIONS (VOLUM 1/3) 

• ANNEX 13. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (VOLUM 2/3) 

• ANNEX 14. PLA DE CONTROL DE QUALITAT (VOLUM 3/3) 

• ANNEX 15. ANÀLISI MEDIAMBIENTAL (VOLUM 3/3) 

• ANNEX 16. ESTUDI DE LA GESTIÓ DE RESIDUS DE L’OBRA (VOLUM 3/3) 

• ANNEX 17. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA (VOLUM 3/3)  

• ANNEX 18. PLA D’OBRES (VOLUM 3/3) 

• ANNEX 19. CLASSIFICACIÓ DELS CONTRACTISTES (VOLUM 3/3)  

• ANNEX 20. JUSTIFICACIÓ DE PREUS (VOLUM 3/3) 

• ANNEX 21. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ (V. 3/3) 

• ANNEX 22.  RECULL FOTOGRÀFIC (VOLUM 3/3) 
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• DOCUMENT NÚMERO 2: PLÀNOLS  

• 1. ÍNDEX I SITUACIÓ 

• 2. PLANTA DE CONJUNT 

• 3. PLANTA DE TRAÇAT 

• 4. PLANTA GENERAL 

• 5. PERFILS LONGITUDINALS 

• 6. PERFILS TRANSVERSALS 

• 7. SECCIONS TIPUS 

• 8. ESTRUCTURES 

• 9. DRENATGE 

• 10. SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES 

• 11. DESVIAMENT PROVISIONAL 

• 12. SERVEIS AFECTATS 

• 13. EXPROPIACIONS 

• 14. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA 

 

• DOCUMENT NÚMERO 3: PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 

• DOCUMENT NÚMERO 4: PRESSUPOST 

• AMIDAMENTS 

• ESTADÍSTICA DE PARTIDES 

• QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 

• QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 

• PRESSUPOST PARCIAL 

• RESUM DE PRESSUPOST 

• ÚLTIM FULL 
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6. CONCLUSIONS 
 

 Amb la presentació dels documents que constitueixen el present Projecte denominat: 

“Millora local de l’enllaç entre les carreteres C-12 i LV-7004 a Torrebesses, Segrià”, es 

consideren prou definides les obres que s'inclouen en el Projecte. 

 

 

 

 

 

 

  Barcelona, maig de 2012 

 

 

 

 

     L’autor del projecte 

        WALTER SALVADOR FRANCO 
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1. CARTOGRAFIA 
 

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

amb motiu de l'elaboració del Projecte de traçat “Millora local de l’enllaç entre les carreteres C-

12 i LV-7004 a Torrebesses, a Segrià”. 

 

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

Projecte, s’ha emprat fulls de cartografia a escala 1:100.000, 1:10.000 i 1:2.000, cedits per 

l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

 

Pel que fa a la cartografia d’escala 1:100.000 s’han utilitzat els fulls corresponents al 

Mapa Topogràfic Nacional que s’enumeren tot seguit: 

• 387  Fraga 

• 388  Lleida 

• 389   Tàrrega 

• 415  Mesquinesa 

• 416  Maials 

• 417   Esplugues de Francolí 

 

Pel que fa a la cartografia d’escala 1:10.000, s’han emprat els fulls propietat de 

l’Institut Cartogràfic de Catalunya, corresponents als vols efectuats entre els mesos de juliol i 

octubre de 1986, amb un error estàndard de 0,258 metres, que tot seguit s’enumeren: 

• 251x120  La Valleta  

• 251x121  Mas dels Embalçadors 

• 251x122  Vall de la Socarrada 

• 252x120a  La Vall dels Cortils 

• 252x121a  Alcanó 

• 252x122a  Torrebesses 
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 Aquesta cartografia però, no presenta l’escala adequada i necessària per redactar 

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

escala 1:2.000, de l’’Institut Cartogràfic de Catalunya, obtinguda mitjançant la restitució de 

fotogrames corresponents a diferents vols. 

 

2. TOPOGRAFIA 
 
 La zona d’estudi presenta una topografia irregular condicionada, sobretot, pels conreus 

existents. Els desnivells desenvolupats poden ser mètrics, però no arriben a significar pendents 

destacables. Fora d’aquesta influència, la topografia general de la zona presenta una tendència 

a disminuir de cota en direcció NE-SW. 

 

 Tot i que la cartografia aportada és en principi apta per realitzar els estudis necessaris 

per a la definició del Projecte, per a poder ajustar correctament el traçat i amidaments a les 

zones d’entroncament amb els vials existents, està previst que es realitzin els següents treballs 

topogràfics: 

• Aixecament taquimètric a escala 1:200 de la zona on s’ubicarà el nou enllaç 

entre la C-12 i  LV-7004. 

 En aquest aixecament taquimètric pren especial importància la representació dels 

següents elements: 

o Bandes blanques i límits d’asfalt dels vials actuals. 

o Drenatge existent. 

o Serveis, aeris i soterrats, que poden ser afectats per les obres. 

o Senyals de trànsit. 

o Mobiliari urbà. 

 

3. PLÀNOLS 
 
 Tot seguit, s’adjunta la planta de cartografia de la situació actual (1:2.000) que 

s’emprarà, generalment, en el present Projecte per a les plantes de conjunt i plantes generals, 

resultant de la composició de les diverses cartografies esmentades i el taquimètric previst. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

 En el present Annex es recullen i analitzen les alternatives proposades per al Projecte 

de “Millora local de l’enllaç entre les carreteres C-12 i LV-7004 a Torrebesses, Segrià”. 

 

 El nou enllaç objecte del present Projecte millorarà l’actual intersecció en que s’uneix la 

carretera C-12 (PK 116+520), la qual transcorre per Lleida, i la carretera LV-7004 (PK 10+560), 

la qual arriba a la carretera N-230 i permet, d’altra banda, l’accés a la població de Torrebesses.  

 

 El present estudi planteja tres alternatives que es diferencien principalment en el tipus 

d’enllaç entre la carretera C-12 i la carretera LV-7004. Els tres tipus d’enllaç proposats són: 

enllaç diamant tradicional sense glorieta, variació d’enllaç diamant tipus “pesa”, i finalment, 

enllaç diamant amb una única glorieta a diferent nivell. 

 

 En primer lloc, es realitzarà una breu descripció de les tres alternatives plantejades. 

Posteriorment, s’el·labora un anàlisi multicriteri, el qual permet finalment decidir quina de les 

alternatives exposades és la més adequada, tenint no sols en compte els criteris econòmics, 

sinó també d’altres criteris els quals s’han considerat d’igual o major importància.  

 

2. SITUACIÓ ACTUAL I OBJECTE DE 

MILLORA 
 

 Actualment, les connexions entre la població de Torrebesses i la carretera C-12 es 

realitzen a través de la LV-7004 i de la xarxa de camins. L’enllaç existent entre la C-12 i la LV-

7004, objecte de millora del present projecte, està format per una rotonda partida, la qual té 

connectada també camins rurals que permeten l’accés als camps i conreus annexos.  

 

 Com s’explicarà a continuació, la solució actual existent (rotonda partida) comporta un 

cert perill pels vehicles que hi circulen per totes dues carreteres, i degut al volum de tràfic que 

suporta la carretera C-12 en aquest tram, es planteja, principalment, la necessitat de realitzar 

aquest enllaç a diferent nivell, per tal d’evitar e ls girs a l’esquerra,  i així, aconseguir una 

seguretat vial major  a l’hora d’accedir i sortir de la població de Torrebesses a través d’aquest 

enllaç. 

. 
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 D’altra banda, l'obra de drenatge actual no és capaç de desguassar el cabal associat a 

un període de retorn de 500 anys, produint-se un desbordament per sobre de la carretera 

C-12 a la zona del marge dret del torrent. La sobreelevació de la làmina d’aigua deguda a 

la retenció del flux arriba fins a uns 350 m aigües amunt de la carretera actual i desborda 

lateralment la carretera LV-7004. Això obliga a elevar la rasant actual de la carretra C-12 i a 

ampliar l’obra de drenatge existent i executar un pont de 30 metres de llum, amb l’objectiu 

de complir les prescripcions especificades per l’ACA.  

 

 Així, el present document, té per objecte definir les principals característiques de la 

solució finalment adoptada per a realitzar la remodelació i nova construcció de l’enllaç d’accés 

a Torrebesses a la carretera C-12 (PK 116+520), a la comarca de Segrià, Lleida. 

 

La solució finalment contempla: 

• La construcció d’aquest nou enllaç esmentat d’accés central a Torrebesses a la 

carretera C-12, un cop estudiades les diverses possiblitats plantejades a continuació. 

• La possible construcció d’un o més pasos inferiors sota la carretera C-12 per tal de 

poder realitzar l’enllaç a diferent nivell, i així, evita r els girs a l’esquerra . 

• L’ampliació d’obra de drenatge existent (PK 116+631). 

• Execució d’un nou pont a la carretera C-12 (PK 116+688). 

• Desmuntatge de l’enllaç existent, que suposa la demolició de la rotonda partida que 

forma l’enllaç actual. 

• Execució i remodelació dels quatre camins afectats a la zona d’actuació. 

• Dimensionament dels elements de drenatge longitudinal i transversal necessaris per al 

correcte funcionament de la nova situació. 

• Creació d’un desviament provisional de la C-12 i de la LV-7004 per distribuir el trànsit 

durant l’execució de les obres. 

• Reposició del tram de carretera C-12 i serveis afectats per les obres. 

 

 Cal tenir present, que totes les possibilitats d’enllaç presentades en aquest Annex, 

només estan relacionades amb el primer punt dels esmentats anteriorment (la construcció del 

nou enllaç). La resta de punts s’hauran d’assolir en el present projecte per a qualsevol solució 

finalment escollida de les alternatives d’enllaç  aquí presentades, inclós l’ampliació de l’obra de 

drenatge existent i l’execució del nou pont; ja que aquestes últimes són obres necessàries 

relacionades amb la millora del drenatge actual, el qual que no és capaç de desguassar el 

cabal suficient, tot produint-se desbordaments per sobre de les carreteres C-12 i LV-7004. 
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2.1. Problemàtica de l’enllaç actual (rotonda parti da) 
 
 Com s’ha dit, l'enllaç entre la C-12 i la LV-7004, objecte de millora del present projecte, 

està format per una rotonda partida. Degut al volum de tràfic que suporta la C-12 en aquest 

tram, es planteja la necessitat de realitzar aquest enllaç a diferent nivell, evitant els girs a 

l’esquerra, per aconseguir una facilitat i seguretat vial major a l’hora d’accedir i sortir de la 

població de Torrebesses a través d’aquest enllaç. 

 

 Una rotonda partida és una intersecció giratòria en la que una de les carreteres afluents 

disposa de prioritat de pas, i en la que els girs a l’esquerra es realitzen vorejant alguna de les 

dues illetes semicirculars existents en aquest tipus d’intersecció. Per a diferenciar-la de les 

rotondes completes, a aquestes últimes solen referir-se com a glorietes. Les dades d’accidents 

en carretera durant els últims anys, en relació amb la tipologia del tram en que es produeix, 

senyalen que entre un 25 i un 35 % es produeix a l’entorn d’interseccions o accessos, sent 

d’aquests la rotonda partida un dels tipus d’enllaços que comporta una gran part d’aquest 

percentatge de risc d’accidents. Així, diversos estudis realitzats pel Ministeri de Foment 

coincideixen en assenyalar que la rotonda partida e s troba dins de les interseccions de 

pitjor funcionament, en matèria d’accidentabilitat.  

 

A més, l’experiència assenyala que els problemes que es presenten en aquest tipus 

d’interseccions quan són deguts a una tipologia inadequada, tenen molt difícil solució. A la 

llarga, no queda més alternativa que la seva supressió o tr ansformació en un altre tipus 

d’intersecció,  tal i com es veu en el present Projecte. 

 

En quant a la normativa, la situació és semblant: no només no existeix tractament 

específic de les rotondes partides, sinó que són pràcticament ignorades per la mateixa .  

S’ha d’aplicar la normativa general de tràfic i carreteres, considerant-se les Instruccions 3.1 IC, 

8.1 IC i 8.2 IC., on es destaca l’interés d’identificar la tipologia més habitual d’accident en el 

qual el seu coneixement ens permet donar un cop de mà en la selecció de mesures 

preventives o pal·liatives en el seu cas. 

 

Els accidents més característics en rotondes partides estan relacionats amb factors  com: 

• Alta velocitat en la via principal (tronc). 

• Alta intensitat en el conjunt de vies que concorren en la intersecció. 

• Insuficient visibilitat d’aturada o d’encreuament. 

• Percepció errònia del tipus d’intersecció des de la carretera secundària. 
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Si bé, aquests factors també poden ser causa de producció d’accidents en altres tipus 

d’intersecció, en rotondes partides són clau per a descartar la seva construcció , o en el seu 

cas, un cop ja existents, decidir la seva supressió o modificació, com és aquest cas. 

 

En una rotonda partida es poden evitar situacions de risc amb la instal·lació de balises 

al llarg de la illeta principal, que al produir un estretament de la calçada poden provocar la 

reducció de la velocitat dels vehicles que s’aproximen a la mateixa, però aquestes mesures 

molts cops, com en el present cas d’estudi, resulten insuficients .  

 

 L’accident més freqüent en aquest tipus d’intersecc ió,  es produeix per col·lisió 

fronto-lateral entre dos vehicles, com a combinació d’un excés de velocitat en la via principal i 

incompliment de l’obligació de cedir el pas des de les carreteres secundàries (incompliment 

que, segons el cas, pot ser en realitat una confusió o un error de càlcul). En vies de IMD alta 

augmenta la gravetat de l’accident, amb xoc frontal i major nombre de vehicles implicats. 

 
 

3. DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES 
 
 Bàsicament, sabent que hi ha una gran varietat d’enllaços existents de quatre trams 

(intersecció entre dues carreteres) per a poder aplicar en aquesta zona, s’analitzaran les tres 

possibles alternatives següents, considerant que són les que prenen més força a l’estar 

demostrat que tenen un gran éxit, degut als avantatges que proporcionen sobretot en aspectes 

de seguretat viària, combinades amb una certa simplicitat, i al ser les més comunes al territori 

català (sobretot a la provincia de Lleida i poblacions properes a Torrebesses). 

 

 Com s’ha dit, en totes tres alternatives, es considera idèntica la remodelació del 

drenatge actual (ampliació de l’obra de drenatge existent i execució del pont), així com la 

remodelació dels camins annexos a les carreteres que comuniquen amb l’enllaç i la construcció 

d’un desviament provisional d’aquestes carreteres durant l’execució de les obres. 

 

 Les característiques principals que diferencien una alternativa de l’altra, consisteixen 

bàsicament en la forma d’enllaçar la carretera C-12 amb la LV-7004, i donar possibilitat a tots 

els moviments dels vehicles dins d’aquestes independentment del sentit que prenguin (ja sigui 

cap a Torrebesses, a l’est; cap a Llardecans, Maials i Flix, al sud; cap a Sarroca de Lleida, 

Alcanó i Lleida, al nord: o bé, cap a la carretera N-230 tot seguint per la LV-7004, a l’oest). 
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� TIPOLOGIA GENERAL DE LES TRES ALTERNATIVES PROPOSAD ES 

 

Totes tres alternatives es tracten d’enllaços tipus diamant . 

  

 Es tracta d’un tipus d’enllaç de circulació discontinua entre una via principal (en aquest 

cas la carretera C-12)  i una via secundària (en aquest cas la carretera LV-7004) en la que es 

disposen creuaments a nivell o glorietes. 

 

 Disposa de quatre ramals semidirectes denominats “pates”, cadascun dels quals 

serveix per a dos moviments de gir: un gir a la dreta i un altre gir a l’esquerra. 

 

 Habitualment, té una sola estructura en el creuament dels troncs, però segons la 

varietat emprada, com es veu a l’Alternativa 3 (gran glorieta que creua el tronc principal de la C-

12 de banda a banda), pot tenir més d’una estructura o pas inferior.  

  

 Com s’ha dit, interessa que l’enllaç es realitzi a diferent nivell, i així, evitar els girs a 

l’esquerra , augmentant la seguretat viària que necessita aquesta zona. Així que es plantejarà 

l’estructura (pas inferior) de manera que la via principal (C-12 en aquest cas) circuli per sobre i 

la secundària (LV-7004) per sota, degut a la topografia present (major facilitat d’execució si es 

realitza d’aquesta menera) i degut al major volum de tràfic que suporta la carretera C-12 en 

aquest tram, al qual es vol donar major fluïdesa sense reduïr la velocitat dels vehicles 

circulants. 

 

 Així, per la seva simplicitat, l’enllaç diamant es tracta d’un dels enllaços més emprats 

entre una via segregada i una via convencional. 

 

 Existeixen diverses variants de diamants en funció de com es resolen les inteseccions 

entre les “pates” i la via secundària: com s’observa a continuació, l’Alternativa 1 es tracta d’un 

diamant tradicional on les interseccions entre els ramals i la LV-7004 (via secundària) es 

resolen mitjançant interseccions en creu (mitjançant interseccions en “T” sense carril central per 

girs a esquerra); mentre que per contra, l’Alternativa 3 segueix la tendència d’avui en dia a 

resoldre aquestes interseccions mitjançant glorietes. Per altre costat, l’Alternativa 2 es un híbrid 

entre les dues alternatives anteriors, una variació del tipus d’enllaç  “pesa”, on per una banda 

de la C-12 la intersecció de dos ramals amb la secundària es resol mitjançant interseccions en 

creu, i per l’altra banda de la C-12 la intersecció dels altres dos ramals amb la secundària es 

resol mitjançant una glorieta (rotonda completa).  
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3.1. Alternativa 0  
 

 S’ha considerat l’obra existent, és a dir, la rotonda partida actual, com l’Alternativa 0 

(alternativa inicial), per tal de comparar-la posteriorment en l’anàlisi multicriteri amb les altres 

tres propostes i demostrar clarament que és l’opció menys apropiada, tot donant sentit a 

l’objecte de millora del present Projecte. 

 

3.2. Alternativa 1  
 
 En aquesta alternativa, la connexió entre la carretera C-12 i la carretera LV-7004 es 

planteja mitjançant un enllaç tipus diamant tradicional, sense glorieta . 

 

 En el diamant tradicional, les interseccions entre els ramals i la via secundària (LV-

7004) es resolen mitjançant interseccions en creu (mitjançant interseccions en “T” sense carril 

central per girs a esquerra). 

 

Té una única estructura en el encreuament dels troncs. 

 

 D’altra banda, si es requereix que la carretera secundària disposi de carrills de gir, es 

presenten importants dificultats, ja que quatre d’aquests carrils coincideixen a la mitjana de la 

zona situada entre les dues interseccions. 

 

 Per a solucionar aquest aspecte anterior, s’acostuma a procurar separar les dues 

interseccions, i tot i així, els carrils de canvi de velocitat acostumen a quedar curts. En qualsevol 

cas, aquests obliguen a allargar l’estructura. 

 
 
Tot seguit, s’adjunta un esquema on es representa l’Alternativa 1, en el nostre àmbit d’actuació: 
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� INCLUSIÓ D’UNA GLORIETA A L’ENLLAÇ D’ESTUDI 

 

 Avui en dia, hi ha una important tendència a resoldre les interseccions entre els ramals i 

la via secundària mitjançant glorietes, més que amb interseccions en creu (tal com succeeix al 

diamant tradicional de l’Alternativa 1 anterior). Així, interesa la inclusió d’una glorieta (no 

rotonda partida com l’existent)  per aspectes com: 

 

• En la rotonda, les trajectòries dels vehicles no es creuen, sinó que convergeixen i 

divergeixen; per aquest motiu, el número de punts conflictius és més reduït que en 

altres tipus de nusos, especialment quan s’incrementa el número de trams.  

 

• L'èxit d’una rotonda consisteix en la prioritat de pas d’aquells vehicles que circulen per  

la calçada anular, front els accessos. Tot i això, contràriament al que podria semblar a  

primera vista, la calçada anular no constitueix (excepte en els casos de rotondes molt 

grans, com passa a l’Alternativa 3, en les que la distància entre trams és considerable) 

una successió de trams trenats, sinó que els vehicles entren directament a la circulació 

rotatòria quan veuen en ella un forat. Així doncs, la distància entre una entrada i la 

sortida següent (és a dir, el diàmetre de la calçada anular) i l’amplada d’aquesta 

calçada tenen poca influència en el funcionament, aumentant no significativament la 

capacitat de la rotonda si s’aumenta el diàmetre de la rotonda. 

 

• La manera d’ús d’aquest tipus d’intersecció està molt lligat a la seva geometria però 

també a l’especial regla que les regeix i que dóna prioritat als vehicles circulants per la 

calçada anular respecte aquells que entren en ella. Efectivament, quan un vehicle arriba 

a una intersecció d’aquest tipus, sigui quina sigui la seva maniobra que vagi a realitzar 

(gir a dretes, continuar recte, gir a esquerres o canviar el sentit) ha de, excepte en cas 

d’existir carrils de gir directe, incorporar-se a la calçada anular i continuar en ella una 

circulació giratòria que en Espanya segueix el sentit contrari a les agulles del rellotge.  

 

• Degut a la prioritat dels vehicles de l’anell sobre els vehicles entrants, aquests han 

d’esperar a l’entrada fins que hi hagi un interval entre vehicles circulants per la calçada 

anular que els permeti incorporar-se a aquesta amb total seguretat. Una altra 

característica especial del funcionament de les glorietes és que, en general, li donen a 

la intersecció una major flexibilitat d’itineraris, possibilitant la correcció d’errors i els 

canvis de sentit, a més de permetre als usuaris indecisos donar una volta més a la 

rotonda per a assegurar-se de quina sortida han d’utilitzar. 
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 Així, en definitiva, els avantatges que ofereix una rotonda i que fan apropiada la seva 

inclusió a l’enllaç són: 

• Permeten tots els moviments en un nus, inclós el canvi de sentit. 

• Respecte a una intersecció de prioritat fixa, augmenten la capacitat dels accessos 

secundaris, deixant tots els accessos amb preponderàncies del mateix ordre. Per 

contra, una intersecció semaforitzada té una capacitat superior a la d’una glorieta 

només si el seu nombre de fases és reduït i disposa dels carrils necessaris.  

• Des del punt de vista de trànsit, la glorieta és aconsellable si les intensitats són 

relativament altes (com passa amb la C-12 i LV-7004), i si les dels diferents accessos 

són del mateix ordre (com passa amb els quatre ramals proposats en aquest Projecte). 

• Presenten menys accidents amb víctimes, a igualtat de trànsit, que les interseccions de 

prioritat fixa o semaforitzades, fonamentalment degut a la reducció de la velocitat. 

• Paisatgísticament ofereixen un punt singular, que resulta pràctic per a separar 

ambients, situant a l’illot central elements verticals que serveixin de referència i 

obstaculitzin les visuals. 

• En relació als accessos secundaris, redueixen el temps d’espera, comparats amb 

interseccions de prioritat fixa o semafortizades. 

• Són de fàcil comprensió per a l’usuari. 

 

 Tot i que la inclusió d’una glorieta és una solució molt indicada per aquest cas, presenta 

diversos inconvenients, com tota tipologia d’intersecció: 

• Posades en vies principals o arterials provoquen pèrdues de temps i velocitat en elles, 

disminuint el nivell de servei prestat. 

• Tot i que són de fàcil comprensió per a l’usuari, en ocasions presenten importants 

problemes per a ubicar en elles la senyalització d’orientació. 

• Ocupen més espai que molts altres tipus d’intersecció de major simplicitat. 

• Dificulten el transport públic, tant a la seva regulació com a la situació d’aturades. 

 

 De tots els inconvenients, s’observa que l’espai que ocupen les rotondes és l’aspecte a 

tenir més en compte, ja que en el nostre cas, es construirà la glorieta com a connexió entre els 

ramals i la via secundària (LV-7004), on interesa la reducció de la velocitat per disminuir els 

accidents, i no es construirà a la via principal (C-12), on interesa donar una major fluïdesa a la 

circulació de vehicles i no disminuir la velocitat. La baixa oferta de transport públic entre 

aquestes poblacions i el suficient espai disponible per a col·locar la senyalització, fan que 

aquests aspectes no siguin de suficient inconveniència per a descartar la inclusió d’una glorieta 

en aquest enllaç. 
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3.3. Alternativa 2  
 

 Tenint en compte els aspectes anteriors que recolzen la inclusió d’una glorieta a l’enllaç 

proposat; en aquesta alternativa, la connexió entre la carretera C-12 i la carretera LV-7004 es 

planteja inicialment mitjançant un enllaç diamant tipus “pesa”, amb dues glorietes a diferent 

nivell que solucionen la intersecció entre tots quatre ramals amb la via secundària LV-7004. 

 
 L’enllaç diamant tipus “pesa” disposa d’una glorieta a cada costat de la via principal, 

unides entre elles pel vial secundari gràcies a una estructura (pas inferior), i a les quals 

accedeixen dues “pates” del diamant a cadascuna d’elles.  

 

 

 

 No obstant, per aquesta Alternativa 2, finalment s’ha decidit adoptar una variació de 

l’enllaç diamant tipus “pesa” esmentat , amb una única rotonda al costat oest de la C-12 

(abans que la LV-7004 discorri pel pas inferior) i no considerant una rotonda a l’altre costat est 

de la C-12, sinó dues interseccions en creu (interseccions en “T” sense carril central per girs a 

esquerra) entre la LV-7004 i els dos ramals de la banda més propera a Torrebesses. 

 

 Finalment, s’ha decidit prendre aquesta variant de l’enllaç “pesa” com a Alternativa 2 per 

a poder-la comparar amb les altres tres alternatives a l’estudi multicriteri posterior, ja que 

considerant aquesta modificació a la “pesa” original, s’ofereix una major comoditat en la 

conducció als vehicles que hi circulin per la via secundària LV-7004. La col·locació de dues 

rotondes seguides en un mateix vial a pocs metres de distància entre elles, a més de crear 

certa incomoditat en la conducció (sobretot si es vol realitzar algun canvi de sentit en el mateix 
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enllaç), redueix molt la velocitat dels vehicles circulants a l’interior de l’enllaç. Ens interessa la 

introducció d’una glorieta per tal de reduir la velocitat dels vehicles que arriben per l’oest per la 

LV-7004 abans d’entrar a l’enllaç, tot reduint les possibilitats d’accidents; però la introdució 

d’una segona glorieta a pocs metres de distància dificulta el traçat als que hi circulen, redueix 

excessivament aquesta velocitat, el que provoca que disminueixi la fluidessa i augmenti el 

volum de vehicles a l’interior de l’enllaç. 

 

  Una única rotonda, la qual millora la capacitat dels accesos secundaris i la qual és 

aconsellable si les intensitats són relativament altes (la C-12 suporta un gran volum de tràfic en 

aquest tram i la LV-7004, tot i tenir una IMD més baixa que la C-12, és un volum a tenir en 

compte en també, ja que es tracta de la via que dóna accés a Torrebesses i comunica al llarg 

d’uns kilòmetres amb la carretera N-230).  

 

 Aquesta eficàcia d’una única glorieta es pot veure contrarrestada amb la introducció 

d’una segona, tot perdent els avantatges esmentats que ofereix, sobretot en casos on els 

enllaços són de petites o mitjanes dimensions (com és el present cas) on la distància entre les 

dues glorietes de l’enllaç tipus “pesa” original és més reduïda. Aquest tipus d’enllaç “pesa”, on 

resulta més eficient és en grans àmbits on les les dues glorietes que el conformen estiguin 

suficientment distànciades, per tal que cadascuna actui de manera aïlladai independent, sense 

que la regulació del tràfic i rentabilitat que ofereix una es vegi contrarrestada per l’altra. 

 

 A més, la introducció d’una nova glorieta suposa un cost més elevat d’execució i també 

una major ocupació d’espai en una zona on hi ha més superfície a expropiar, que altres tipus 

d’interseccions (com pot ser les intersecció en creu per les quals s’ha optat finalment). 

 

 Un cop decidit introduir una única glorieta a l’alternativa 2, s’ha decantat per situar-la al 

costat oest de la C-12, just abans que la carretera LV-7004 discorri pel pas inferior, per tal 

d’obligar en certa manera a reduir la velocitat als vehicles que hi circulen per ella provinents del 

nord, i aconseguir així una velocitat de circulació moderada per l’enllaç.  

 

 La rotonda situada a l’oest de la C-12 permet prendre qualsevol direcció, inclosos els 

possibles canvis de sentit, tant si es ve per l’oest per la LV-7004 com si es ve de Torrebesses. 

L’únic moviment dins de l’enllaç que no es permet en aquesta Alternativa 2 és el canvi de sentit 

un cop passada la rotonda en direcció cap a Torrebesses, però aquest moviment s’ha tingut en 

comte fora de l’enllaç, ja que a pocs centenars de metres de distància es troben els carrers 

d’entrada a la població connectats a la LV-7004 els quals permeten el canvi de sentit esmentat. 
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 A més de descartar l’opció d’una segona glorieta, també s’ha descartat insertar la única 

glorieta considerada a l’est de la C-12, tot just a l’entrada de Torrebesses, el que suposa un 

cost més elevat d’execució que altres tipus d’interseccions i també una major ocupació d’espai 

en una zona on hi ha més superfície a expropiar, tenint en comte que ens trobem més a prop 

de la població (tot just al contrari de situar la rotonda al costat oest de la C-12, la qual ocupa la 

mateixa zona d’actuació on es troba actualment la rotonda partida i part de la LV-7004 actual). 

 

 Així, finalment, en aquesta zona s’ha optat per resoldre la unió entre els dos ramals de 

l’est de la C-12 amb la LV-7004 mitjançant interseccions en creu (mitjançant interseccions en 

“T” sense carril central per girs a esquerra), tot donant a l’enllaç un accés i sortida més directa 

respecte la població de Torrebesses (disminució de recorregut), ja que la introducció d’una 

glorieta just a l’entrada (sortida) del poble provocaria majors molèsties en la conducció i major 

distància de recorregut, sobretot als habitants freqüentats a accedir i sortir-ne d’ell (sense 

oblidar que la proximitat de les dues rotondes farien la criculació dintre de l’enllaç més lenta i 

menys fluïda).  

 

Tot seguit, s’adjunta un esquema on es representa l’Alternativa 2, en el nostre àmbit d’actuació: 
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3.4. Alternativa 3  
 

 Tenint en compte encara els aspectes anteriors que recolzen la inclusió d’una glorieta a 

l’enllaç proposat, en aquesta alternativa, la connexió entre la carretera C-12 i la carretera LV-

7004 es planteja mitjançant un enllaç tipus diamant amb una única glorieta a difer ent 

nivell, a la que accedeixen les quatre “pates” del diamant, i fins i tot, algun dels camins propers. 

 

 Respecte els enllaços de les Alternatives 1 i 2 anteriors (diamant tradicional i variant 

d’enllaç “pesa”), ara l’enllaç passa a tenir dues estructures, el que suposa un evident augment 

del cost econòmic que la fa com la opció més cara. No obstant, la inclusió d’una rotonda més 

gran que la presentada a l’Alternativa 2 anterior, la qual s’extengui a banda i banda de la C-12, 

permet  sobretot una millora de la fluïdesa de la circulació, tot donant cabuda a tots els ramals 

de l’enllaç, i augmenta (no significativament, tal i com s’ha dit a les característiques de les 

rotondes) la capacitat de l’enllaç respecte a l’anterior Alternativa 2, al augmentar les dimensions 

de la glorieta. Tot i que cal tenir present, que potser amb enllaços mes econòmics i sencills com 

els anteriors, ja complim les expectatives de demanda de circulació, de manera que aquesta 

Alternativa 3 resultaria sobredimensionada.   

 

 A l’estar ubicada la glorieta a la posició inferior respecte la via principal (C-12), els 

estreps dels dos passos inferiors limiten la visibilitat, a menys que es solucioni amb un viaducte. 

S’ha decidit ubicar la glorieta en aquesta posició i no en una posició superior respecte a la via 

principal, degut a la topografia de la zona i a que s’ha donat prioritat als vehicles que hi circulen  

per la via principal C-12, ja que suporta un volum de tràfic superior al de la LV-7004 (recordar 

que un dels aspectes de millora d’aquesta actuació és donar fluïdesa a la carretera C-12 en 

aquest tram). Així, amb aquesta ubicació de la rotonda, s’aconsegueix reduir la velocitat dels 

vehicles que entren per la via secundària LV-7004, ja que són els que entren directament a 

l’enllaç (on la velocitat ha de ser moderada), mentre que per altra part, els ramals 

s’encarreguen de reduir i augmentar la velocitat dels vehicles de la C-12 que entren i surten de 

l’enllaç respectivament. 

 

 D’altra banda, la glorieta a diferent nivell forçadament ha de tenir una gran diàmetre 

anular, per tal de poder donar cabuda als accessos de les “pates” del diamant i a la via 

secundària. D’aquesta manera, aquesta solució, en qualsevol cas, presenta una disminució de 

la seguretat, ja que en rotondes molt grans com la d’aquesta Alternativa 3, la distància entre 

trams pot ser considerable i la calçada anular por constituir una successió de trams trenats que 

dificultin la circulació.  
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 A més, els vehicles que hi circulen per aquesta calçada anular, si la glorieta disposa de 

grans radis com segurament passa en aquesta Alternativa 3, augmenta el risc de que ho facin 

a majors velocitats, augmentant així la descompensació de velocitat d’aquests vehicles que hi 

circulen a l’interior i la velocitat més reudïda dels vehicles que volen incorporar-se o sortir de 

dita rotonda. D’aquesta manera, si els vehicles que hi circulen a l’interior de la rotonda no es 

veuen forçats a reduir la velocitat, per tal de circular a ritmes semblants als que arriben o 

surten, augmentarà el risc d’accidentabilitat i la incorporació d’una rotonda en aquest enllaç no 

tindrà cap sentit (no s’obtindrà cap millora respecte la rotonda partida).  

 

 Així, segons aquests aspectes i recolzant-nos en la normativa francesa, la qual presenta 

un gran coneixement en el traçat d’enllaços, a priori és aconsellable adoptar la solució tipus 

“pesa” anteriorment mostrada a l’Alternativa 2, millor que una única glorieta de grans radis i 

dimensions que donin cabuda a tots els accesos existents. No obstant, aquesta Alternativa 3, al 

ser un tipus d’enllaç amb radis majors, dóna cabuda a tots els ramals de l’enllaç, i permet a 

aquests adoptar uns radis més suaus i no tan forçats en els seus traçats; i a més, tal com s’ha 

dit, augmenta la capacitat de l’enllaç  (tot i que es tracti d’un augment no gaire significatiu). Per 

aquests motius, s’ha decidit escollir aquesta opció d’enllaç com a Alternativa 3, per a 

comprobar si pot ser la millor opció d’enllaç front a les altres tres alternatives, dintre de l’anàlisi 

multicriteri que es realitza a continuació. 

 

Tot seguit, s’adjunta un esquema on es representa l’Alternativa 3, en el nostre àmbit d’actuació: 
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4. ANÀLISI MULTICRITERI 
 

4.1. Descripció del mètode emprat ( PATTERN) 
 

 Un cop descrites les diverses alternatives compreses en l’estudi, és precís realitzar una 

selecció de les mateixes que permeti la seva ordenació segons preferència o prioritat, tenint en 

compte el major nombre possible de variables d’anàlisi. Es realitza aquest anàlisi perquè els 

criteris econòmics no són els únics a tenir en compte ni tampoc els més importants. És 

important destacar que també es farà l’anàlisi tenint en compte l’alternativa ja existent do-

nothing o alternativa zero (A0), per a poder observar la millora que la nova obra comporta. 

Precisament aquest és un dels avantatges de l’anàlisi multicriteri. Així, per a portar a terme 

aquesta selecció o ordenació, en la que intervenen diversos criteris independents entre sí, es 

recorrerà a l’anàlisi multicriteri. 

 

 Són mètodes d’anàlisi multicriteri els procediments que permeten combinar elements 

d’anàlisi de per sí heterogenis amb ajuda d’algun sistema d’homogeneïtzació. En general, quan 

existeixen diversos objectius és impossible aconseguir-los tots al mateix temps, per tant, no pot 

existir solució òptima. L’anàlisi multicriteri no té l’objectiu d’assolir una solució òptima, sinó que 

només es proposa aproximar-se el màxim possible a dita solució. 

 

 Qualsevol mètode d’anàlisi multicriteri exigeix, per altra banda, que es considerin les 

següents qüestions: 

• Definir els punts de vista, objectius i criteris que es tindran en compte. 

• Atribuir a cadascun dels criteris una ponderació que reflecteixi la seva importància per a 

l’enginyer que pren la decisió. 

• Utilitzar una notació que valori cada opció, solució o alternativa de projecte en funció de 

cadascun dels criteris. 

 

 Per les connotacions de fiabilitat, s’utilitza en aquesta part de l’estudi el mètode 

PATTERN d’anàlisi multicriteri. Les seves principals característiques es descriuen a 

continuació. 

 

 Respecte a la ponderació de criteris, han d’establir-se els ‘pesos’ dels mateixos de 

forma clàssica, és a dir, com a percentatge d’un pes global. Respecte a la valoració de cada 

solució en funció de cada criteri, exigeix una escala cardinal homogènia. 



Millora local de l’enllaç entre les carreteres C-12 i LV-7004 a Torrebesses, Segrià 

 

 
 
18 de 40 ANNEX 2: ESTUDI D’ALTERNATIVES 
 

 El mètode PATTERN s’inclou dintre dels mètodes de selecció per “addició ponderada” 

de diversos criteris. Es té en compte, a la vegada, el pes o la importància que l’enginyer 

atribueix als diferents criteris de selecció i les valoracions que es dona a cada solució en funció 

dels criteris. 

  

 La característica del mètode PATTERN és l’ús dels índexs de pertinència. S’entén per 

índex de pertinència la mesura relativa de contribució que cada opció aporta a la consecució de 

l’objectiu proposat. Si es calculen de forma que la suma sigui la unitat, representaran la 

probabilitat de que cadascuna de les solucions aconsegueixi l’objectiu proposat.  

 

 Els índexs de pertinència s’obtenen com la suma dels productes de la ponderació que 

s’atribueix a un criteri de selecció donat, per a la valoració que s’atribueix a cada solució en 

funció del criteri en qüestió. 

 

 Per a què la suma dels índexs de pertinència sigui igual a la unitat, la suma dels factors 

de ponderació atribuïts als criteris de selecció ha de ser igual a 1 i, al mateix temps, la suma de 

les valoracions atribuïdes a cada solució en virtut de cada criteri ha de ser igual a 1. 

 

 Les solucions es podran classificar, una vegada fets els càlculs, per ordre decreixent 

dels seus índexs de pertinència. 

 

 L’aplicació del mètode PATTERN exigeix que tant les ponderacions dels criteris de 

selecció com les valoracions atribuïdes a cada opció en funció de dits criteris puguin ser 

expressades en escales cardinals; una notació ordinal invalida el càlcul.  Si aparegués alguna 

notació ordinal, seria precís elaborar algun procediment de conversió en notació cardinal quan 

es presentin les valoracions ordinals qualitatives, que consisteix en un procés d’escalament. 

 

 Una altra qüestió consisteix en tractar que la suma dels valors de cada indicador sigui la 

unitat. Aquest problema es pot solucionar expressant cada valoració com un percentatge de la 

suma de les valoracions fetes a les solucions. Aquesta forma d’expressió és vàlida quan el 

criteri d’optimització exigeix la maximització de l’indicador. Quan el criteri exigeix la minimització 

de l’indicador s’aplica el mateix procediment, però sobre les inverses de les valoracions. 

 

 D’altra banda, la valoració dels criteris de selecció deu ser també cardinal i, igual que en 

el cas dels valors de les opcions, la seva suma ha de ser la unitat. En conseqüència, deu partir-

se d’una estructura cardinal de ‘pesos’ que sumin la unitat, o bé convertir en cardinal i unitària 

la relació ordinal de criteris de que es pugui disposar. 
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 En els següents subapartats es procedeix a l’aplicació del mètode PATTERN aquí 

descrit, indicant-se al principi de cada operació pròpia del mètode (obtenció dels factors de 

ponderació, valoració cardinal homogènia de les solucions per a cada criteri de selecció i càlcul 

dels índexs de pertinència) els criteris específics i concrets que s’hagin seguit. 

 

4.2. Criteris de selecció  
 
S’han escollit quatre criteris de selecció per a escollir la solució idònia, que són els següents: 

a) Criteris econòmics: 

a1) Inversió inicial. 

a2) Rendibilitat. 

b) Criteris ambientals: 

b1) Soroll. 

b2) Vegetació. 

b3) Fauna. 

b4) Ocupació de terrenys. 

c) Criteris funcionals: 

c1) Afecció a l’usuari durant les obres. 

c2) Seguretat vial. 

c3) Absorció del trànsit previst. 

d) Criteris territorials 

d1) Integració en el planejament vigent. 

d2) Connectivitat amb la xarxa existent i futura. 

d3) Ordenació d’accessos. 

 

� CRITERIS CONSIDERATS EN CADASCUNA DE LES ALTERNATIV ES 
 

a) CRITERIS ECONÒMICS: 

 

� Alternativa 0:  

Evidentment, aquesta alternativa és la que resulta més barata (ja que es deixa la 

situació actual sense tocar res). No es realitza cap inversió de diners. 
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� Alternativa 1: 

Aquesta alternativa comporta una inversió de diners no gaire elevada, ja que 

l’execució de les interseccions en creu no suposa tant de cost com l’execució d’una 

rotonda, i per tant, la seva valoració es prou alta. 

 

� Alternativa 2:  

Aquesta alternativa és molt més cara que l’Alternativa 1, ja que comporta molts més 

treballs. Això es deu a que, l’execució d’aquesta, precisa de més moviments de terres i 

més construcció de vial, ja que comporta la construcció d’una rotonda. També pot 

afectar a més serveis i s’expropia més part terreny que amb l’altra alternativa (ja que 

ocupa més espai). Per tant, la seva inversió inicial és més elevada que la de 

l’alternativa 1.  

 

� Alternativa 3: 

Aquesta alternativa és la més elevada de les tres econòmicament, ja que el disseny de 

la rotonda és més gran que la rotonda de l’Alternativa 2, amb un diàmetre més gran, 

ocupant banda i banda de la C-12, i per tant, comporta més moviments de terres, més 

construcció de vial, més afectació de serveis i s’expropia més terreny que en les 

alternatives anteriors. A més, contempla la construcció d’un segon pas inferior, el qual 

eleva encara més el cost de la seva execució. 

 
 

b) CRITERIS AMBIENTALS:  

 

� Alternativa 0:  

En quant al soroll, aquesta alternativa és la pitjor ja que els girs a esquerres que es 

realitzen provoquen inseguretat a l’hora d’accedir a la C-12 o realitzar la sortida 

d’aquesta, i per tant, les conseqüents cues i perill d’accidentabilitat. A més, també s’ha 

de tenir en comte el volum de tràfic que suporta la C-12. 

 

En quant a la vegetació i fauna es pot dir que aquesta alternativa no provocarà cap 

tipus d’afectació de gran rellevància. 

 

Pel que fa a l’ocupació del terreny, evidentment, aquesta alternativa no ocupa 

superfície adicional (es manté tot tal i com està actualment). 
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� Alternativa 1: 

En quant al soroll, aquesta alternativa farà que es redueixi respecte l’anterior ja que 

n’hi haurà moltes menys retencions, cues i inseguretat. 

 

En quant a fauna i a vegetació, aquesta alternativa sí produeix afecció. Per executar 

les obres s’haurà d’esbrossar, tot i que després es durà a terme la revegetació dels 

talussos resultants. 

 

Pel que fa a l’ocupació dels terrenys, aquesta alternativa sí ocuparà noves superfícies, 

però no tant com a les Alternatives 2 i 3, les quals tenen rotondes, i que com s’ha dit, 

precisen de més superfície per a la seva execució. 

 

� Alternativa 2: 

Aquesta alternativa resol el problema del soroll ja que farà que el trànsit sigui molt més 

fluid i segur, fins i tot, que a l’Alternativa 1 anterior. Com s’ha esmentat anteriorment, 

l’èxit d’una rotonda consisteix en la prioritat de pas d’aquells vehicles que circulen per  la 

calçada anular, front els accessos, i això fa que aquest tipus d’intersecció sigui de fàcil 

comprensió per a l’usuari, fins i tot, probablement, més que les interseccions en creu de 

l’Alternativa 1.  

En aquestes interseccions en creu la visibilitat és pitjor que en les rotondes, tot i ser 

interseccions més directes, el que obliga als vehicles a anar amb més precaució a l’hora 

d’incorporar-se. Això fa que augmenti el temps d’aturada amb el corresponent augment 

de soroll i contaminació. Així, en relació als accessos secundaris, les rotondes redueixen 

el temps d’espera, comparats amb interseccions de prioritat fixa. 

S’està comparant la diferència entre la rotonda i les dues interseccions en creu al costat 

oest de la C-12, ja que tant en aquesta alternativa com en l’anterior Alternativa 1, al costat 

est es contempla les altres dues interseccions en creu, degut als motius esmentats 

anteriorment, entre els quals es destaca l’interès en un recorregut més directe a l’entrada 

de Torrebesses per incorporar-se o sortir de l’enllaç. 

 

Aquesta alternativa produirà més afecció a la vegetació que l’Alternativa 1 ja que 

ocupa més espai i, per tant, s’haurà d’esbrossar més terreny. No obstant, 

paisatgísticament ofereixen un punt singular, que resulta pràctic per a separar 

ambients, situant a l’illot central elements verticals que serveixin de referència. 

 

Com ja s’ha dit anteriorment, amb aquesta alternativa s’ocuparà més terreny. 
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� Alternativa 3: 

Aquesta alternativa resol encara més el problema del soroll, ja que amb una rotonda 

encara més gran que l’anterior, el traçat i radis dels accesos són més suaus i això 

permet una millor visibilitat i comprensió a l’hora de sortir o entrar a l’accés, inclòs que 

a l’Alternativa 2, cosa que reduirà el temps d’espera i la conseqüent disminució de 

soroll i contaminació. No obstant, aquesta seguretat que es guanya per un costat es 

perd davant l’aspecte abans esmentat, on els vehicles circulants a l’interior d’una 

rotonda amb grans radis ho poden fer a gran velocitats i això crea certa inseguretat a 

l’hora d’accedir o sortir d’ella, amb la conseüent pujada de temps d’espera. Per aquest 

motiu, s’ha decidit donar la mateixa puntuació que l’Alternativa 2 en aquest aspecte. 

 

Aquesta alternativa produirà més afecció a la vegetació i a la fauna que l’Alternativa 1 

o que l’Alternativa 2 ja que ocupa més espai i, per tant, s’haurà d’esbrossar més 

terreny. 

 

Com ja s’ha dit anteriorment, amb aquesta alternativa s’ocuparà més terreny. 

 
 
c) CRITERIS FUNCIONALS:  

 

� Alternativa 0: 

Evidentment, al no executar-se cap tipus d’obra en aquesta alternativa, no n’hi haurà 

cap tipus d’afecció a l’usuari per aquest motiu. 

 

En quant a seguretat vial, tal com s’ha dit ja, l’actual intersecció de rotonda partida  

resulta perillosa i ofereix poca seguretat, degut als inconvenients que presenta aquest 

tipus d’intersecció ja esmentades, que desaconsellen la seva execució o manteniment. 

Es considera que és el problema més important per l’alt risc d’accidentabilitat 

enregistrat a la zona i en aquests tipus d’interseccions, ja que es tracta d’una 

intersecció a nivell on no s’eviten els girs a l’esquerra i, per tant, no s’ofereix la 

seguretat vial suficient a l’hora d’entrar i sortir de la població de Torrebesses a través 

d’aquest enllaç. 

 

L’altre gran problema que té aquesta alternativa, en quant a funcionalitat, és el gran 

volum de tràfic que suporta la C-12, on la rotonda partida no es capaç d’absorvir en 

bones condicions, cosa que augmenta les cues a l’hora de sortir i entrar per l’enllaç, i 

per tant, també augmenta el risc d’accidentibilitat. 
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� Alternativa 1: 

En aquesta alternativa sí es produirà afecció a l’usuari durant les obres d’execució. Tot 

i així, aquesta afecció no resultarà gaire important i es podrà resoldre amb una bona 

organització i senyalització d’obres. 

  

D’altra banda, aquesta alternativa és una bona millora de la seguretat vial, però front a 

l’Alternativa 2 (amb la rotonda) no acaba de ser del tot bona, ja que l’execució de les 

dues interseccions en creu, juntament amb l’execució del nou traçat de la LV-7004, 

resulta que hi hagi poc espai en aquesta zona i el traçat potser resulti una mica forçat, 

amb radis de traçat petits en els ramals, el que dificulta la visibilitat, i per tant, la 

seguretat a l’entrada i sortida de la via secundària LV-7004.  

A més, com s’ha dit amb anterioritat, si es requereix que la carretera secundària disposi 

de carrills de gir, es presenten importants dificultats, ja que quatre d’aquests carrils 

coincideixen a la mitjana de la zona situada entre les dues interseccions. 

Per a solucionar aquest aspecte anterior, s’acostuma a procurar separar les dues 

interseccions, i tot i així, els carrils de canvi de velocitat acostumen a quedar curts. En 

qualsevol cas, aquests obliguen a allargar l’estructura. 

 

Quant a funcionalitat, el trànsit absorbit és major que per a l’Alternativa 0, però no pas 

que les Alternatives 2 i 3 posteriors, principalment perquè aquest tipus d’intersecció és 

de menor ocupació que l’execució d’una rotonda ben executada i en la ubicació 

correcta. Només pel fet de que les rotondes ocupen més espai (inconvenient per altra 

banda), ja ofereixen una millor absorció del trànsit de la C-12 i de la LV-7004. A més, 

la rotonda absorbeix molt bé el trànsit previst, permetent als vehicles realitzar tots els 

moviments possibles, inclosos els canvis de sentit (moviments no permesos per les 

interseccions en creu d’aquesta alternativa).  

 

� Alternativa 2: 

Aquesta alternativa sí produirà afecció a l’usuari durant les obres d’execució i la seva 

duració serà major, ja que a l’ocupar més espai que les interseccions en creu de 

l’Alternativa 1 anterior, hi haurà més moviments de terres, metres de vials i 

procediments de construcció. Tot i així, al ser una rotonda a nivell amb la carretera LV-

7004 i no de grans dimensions (com a l’Alternativa 3), aquesta afecció no resultarà 

gaire important i es podrà resoldre fàcilment amb una bona organització i senyalització 

d’obres. 
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En la rotonda, les trajectòries dels vehicles no es creuen, sinó que convergeixen i 

divergeixen; i per aquest motiu, el número de punts conflictius és més reduït que en 

altres tipus de nusos, especialment quan s’incrementa el número de trams. Així, la 

rotonda presenta menys accidents amb víctimes, a igualtat de trànsit, que les 

interseccions de prioritat fixa,  fonamentalment degut a la reducció de la velocitat. A 

més, amb una bona senyalització de la rotonda, aquesta alternativa es pot dir que 

tindrà una bona seguretat vial, ja que ofereix una bona comprensió a l’usuari. 

 

D’altra banda, amb la construcció de la rotonda s’absorbeix molt bé el trànsit previst, 

millorant notablement la situació actual. S’ha de tenir en compte que una rotonda 

permet als vehicles realitzar tots els moviments possibles, inclosos els canvis de sentit. 

Des del punt de vista de trànsit, la glorieta és aconsellable si les intensitats són 

relativament altes (com passa amb la C-12 i LV-7004), i si les dels diferents accessos són 

del mateix ordre. 

 

� Alternativa 3: 

Aquesta alternativa sí produirà afecció a l’usuari durant les obres d’execució i la seva 

duració també serà elevada, fins i tot major que amb l’alternativa 2, ja que la rotonda 

serà encara de majors dimensions. Així mateix, les obres d’execució d’aquesta 

alternativa comportaran una organització i senyalització d’obra molt més complicada 

que la resta d’alternatives degut a la necessitat d’executar un segon pas inferior, i per 

tant, realitzar noves variants.  

 

Pel que fa a la seguretat vial, d’una banda, al ser un tipus d’enllaç amb radis majors, 

dóna cabuda a tots els ramals de l’enllaç, i permet a aquests adoptar uns radis més 

suaus i no tan forçats en els seus traçats. Això permet una millor visibilitat a l’hora 

d’accedir i sortir de la rotonda, el que millora la seguretat vial.  

Però, per altra banda, com s’ha dit abans, si la glorieta disposa de grans radis, els 

vehicles que hi circulen per aquesta calçada anular, augmenta el risc de que ho facin a 

majors velocitats, augmentant així la descompensació de velocitat d’aquests vehicles que 

hi circulen a l’interior i la velocitat més reudïda dels vehicles que volen incorporar-se o 

sortir de dita rotonda. D’aquesta manera, si els vehicles que hi circulen a l’interior de la 

rotonda no es veuen forçats a reduir la velocitat, per tal de circular a ritmes semblants als 

que arriben o surten, augmentarà el risc d’accidentabilitat i la incorporació d’una rotonda 

en aquest enllaç no tindrà cap sentit (no s’obtindrà una considerable millora respecte la 

rotonda partida). 
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D’altra banda, la glorieta a diferent nivell forçadament ha de tenir una gran diàmetre 

anular, per tal de poder donar cabuda als accessos de les “pates” del diamant i a la via 

secundària. D’aquesta manera, aquesta solució, en qualsevol cas, presenta una 

disminució de la seguretat, ja que en rotondes molt grans com la d’aquesta Alternativa 3, 

la distància entre trams pot ser considerable i la calçada anular por constituir una 

successió de trams trenats que dificultin la circulació.  

Són per aquest motius de seguretat, que la normativa francesa  (amb un gran 

coneixement en l’estudi d’enllaços), aconsella a priori adoptar una solució tipus “presa”;  

ja que una rotonda a diferent nivell amb grans radis, tot i ser una alternativa més segura 

que la inicial (rotonda partida), s’ha considerat en aquest estudi multicriteri una alternativa 

menys segura que les altres dues Alternatives 1 i 2 anteriors. 

 

Amb la construcció d’una rotonda més gran que l’anterior de l’alternativa 2, permet  

sobretot una millora de la fluïdesa de la circulació, tot donant cabuda a tots els ramals de 

l’enllaç, i s’absorbeix molt bé també el trànsit previst, donant una millor cabuda a tots 

els ramals de l’enllaç. No obstant, tal com s’ha dit amb anterioritat, la distància entre 

una entrada i la sortida següent (és a dir, el diàmetre de la calçada anular) i l’amplada 

d’aquesta calçada tenen poca influència en el funcionament, aumentant no 

significativament la capacitat de la rotonda si s’aumenta el diàmetre. 

 

 

d) CRITERIS TERRITORIALS:  

 

� Alternativa 0: 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Torrebesses preveu l’adequació i 

millora l’enllaç entre la carretera C-12 i la carretera LV-7004, just a l’entrada del 

municipi, i per tant, no es factible no realitzar res. 

 

Aquesta alternativa no comporta una bona connectivitat amb la xarxa existent i futura, 

tot produint dificultats entre les comunicacions a l’hora d’accedir i sortir de 

Torrebesses, a més de la ja esmentada manca de seguretat viària just en aquest tram. 

 

En quant a l’ordenació d’accessos, aquesta alternativa no és bona. Amb l’actual 

intersecció de la carretera C-12 amb la carretera LV-7004, no són fluids ni segurs tots 

els moviments, i això fa que els vehicles tinguin dificultats en el seu ús. 

 

 



Millora local de l’enllaç entre les carreteres C-12 i LV-7004 a Torrebesses, Segrià 

 

 
 
26 de 40 ANNEX 2: ESTUDI D’ALTERNATIVES 
 

� Alternativa 1: 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Torrebesses té previst realitzar 

l’adequació d’aquest enllaç. Encara que no ho explicita, és interesant tal i com s’ha dit, 

realitzar el nou enllaç a diferent nivell, per tal d’evitar els girs a esquerres, oferint 

fluïdesa i seguretat a l’enllaç, i facilitant l’accès i sortida a Torrebesses i millorar la 

connectivitat d’aquesta població amb l’exterior, tot augmentant la seguretat viària i 

l’abosrció del volum de trànsit que suporta la C-12 (però no tant com les dues 

Alternatives 2 i 3 posteriors).  

 

Amb la construcció d’aquesta alternativa es millorarà la connectivitat amb la xarxa 

existent i futura, respecte l’Alternativa 0 existent. No obstant, front a les altres 

Alternatives 2 i 3 que presentn la inserció d’una rotonda, s’ha de dir que aquests tipus 

d’interseccions en creu de l’Alternativa 1 tenen un traçat més restringit, i no ofereixen 

tantes solucions de poibles noves vies i possiblitats que poden oferir una rotonda 

(intersecció que ofereix més capacitat i varietat de moviments). 

 

Pel que fa a l’ordenació d’accessos, aquesta alternativa millorà la situació actual de 

l’Alternativa 0, però encara no són prou segurs aquests accesos, ja que la visibilitat en 

les interseccions en tipus creu no és del tot òptima, al tenir un traçat potser amb radis 

forçats, i encara poden crear certa confusió. En la rotonda, les trajectòries dels vehicles 

no es creuen, sinó que convergeixen i divergeixen; i per aquest motiu, el número de punts 

conflictius és més reduït que en altres tipus de nusos, especialment quan s’incrementa el 

número de trams, tot permetent una major ordenació dels accesos. 

 

� Alternativa 2: 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Torrebesses té previst realitzar 

l’adequació d’aquest enllaç. És interesant tal i com s’ha dit, realitzar el nou enllaç a 

diferent nivell, per tal d’evitar els girs a esquerres, tot oferint fluïdesa i seguretat a 

l’enllaç, i facilitant l’accès i sortida a Torrebesses i millorar la connectivitat d’aquesta 

població amb l’exterior, a més d’oferir una bona absorció del volum de trànsit en 

aquest tram, i un augment de la seguretat viària. Per tant, aquesta alternativa compleix 

tots el requisits expressats pel POUM. 

 

Amb la construcció d’aquesta alternativa es millorarà notablement la connectivitat amb 

la xarxa existent i futura, ja que com s’ha dit, la ubicació d’una rotonda permet 

augmentar la varietat de modificacions de traçat en el futur, tot oferint seguretat i 

absorció del volum de tràfic en aquest tram. 
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Pel que fa a l’ordenació d’accessos, aquesta alternativa millorà molt la situació actual. 

Això es deu a que amb la construcció de la rotonda s’aconsegueixen tots els 

moviments possibles per als vehicles. Tot i que, l’alternativa 3 millora molt més la 

situació actual en quant a l’ordenació d’accessos, ja que la glorieta amb major radis 

permet unamajor absorció i distribució d’aquests accesos, dotant-los de traçats menys 

forçats. Tot i així, amb la solució de l’Alternativa 2 mitjançant la construcció d’una 

rotonda al cantó oest de la C-12, l’ordenació d’accessos queda resolta de manera més 

fluida i entenedora per a l’usuari que amb l’Alternativa 1; ja que respecte a una 

intersecció de prioritat fixa, la rotonda augmenta la capacitat dels accessos secundaris,  

deixant tots els accessos amb preponderàncies del mateix ordre. A més, en relació als 

accessos secundaris, la rotonda redueix el temps d’espera, comparats amb interseccions 

de prioritat fixa. 

 

� Alternativa 3: 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Torrebesses té previst realitzar 

l’adequació d’aquest enllaç. És interesant tal i com s’ha dit, realitzar el nou enllaç a 

diferent nivell, per tal d’evitar els girs a esquerres, tot oferint fluïdesa i seguretat a 

l’enllaç, i facilitant l’accès i sortida a Torrebesses i millorar la connectivitat d’aquesta 

població amb l’exterior, a més d’oferir una bona absorció del volum de trànsit en 

aquest tram. Per tant, aquesta alternativa compleix tots el requisits expressats pel 

POUM. No obstant, sí que es cert que aquesta alternativa requereix de més espai que 

les dues Alternatives 1 i 2 anteriors, i que per tant, requereix de més jusificacions 

degut a la major superfície a expropiar i la seva contemplació dins del POUM. 

 

De la mateixa forma que amb l’Alternativa 2, amb la construcció d’aquesta alternativa 

es millorarà notablement l’actual connectivitat amb la xarxa existent i futura. Al oferir 

més superfície de vial i radis més grans de rotonda, hi ha més alternatives i variants 

per als possibles futurs accessos, augmentant la varietat de modificacions de traçat. 

 

Pel que fa a l’ordenació d’accessos, aquesta alternativa millorà molt la situació actual, 

encara més que l’Alternativa 2. Això es deu a que amb la construcció d’una rotonda 

amb radis més grans, a més d’aconseguir tots els moviments possibles per als 

vehicles, es pot donar una millor cabuda a tots els ramals, i per tant, una millor 

ordenació d’aquests. Tot i així, com s’ha esmentat abans, la distància entre una entrada 

i la sortida següent (és a dir, el diàmetre de la calçada anular) i l’amplada d’aquesta 

calçada tenen poca influència en el funcionament, aumentant no significativament la 

capacitat de la rotonda si s’aumenta el diàmetre.  
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4.3. Factors de ponderació  
 

 En el present estudi s’ha optat per definir els factors de ponderació de forma cardinal i 

de tal manera que la seva suma sigui la unitat. 

 

 Encara que els valors que s’han adoptat es poden considerar raonables, es realitzarà 

un anàlisi de sensibilitat considerant diverses hipòtesis addicionals. 

 

  En resum, els pesos assignats a cadascun dels quatre criteris es mostren a la taula 

següent. Les raons per les quals s’ha adoptat aquesta disgregació vénen motivats per la 

importància relativa dels diferents components. 

 
 

 
 

 
 

OBJECTIU PES
Objectiu econòmic

0,10
0,10
0,20

0,05
0,05

Fauna 0,05
Ocupació de terrenys 0,05

0,20

Objectiu funcional
Afecció a l'usuari durant les obres 0,05
Seguretat vial 0,10
Absorció del trànsit previst 0,15

0,30

Objectiu territorial
Integració en el planejament vigent 0,10
Conectivitat amb la xarxa existent 0,10
Ordenació d'accessos 0,10

0,30

TOTAL 1,00

TOTAL CRITERIS ECONÒMICS

Inversió inicial

TOTAL CRITERIS TERRITORIALS

TOTAL CRITERIS FUNCIONALS

Objectiu ambiental
Soroll
Vegetació

TOTAL CRITERIS AMBIENTALS

Rendibilitat
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4.4. Valoració homogènia de les solucions  
 

 Per aconseguir la homogeneïtzació de les escales cardinals és necessari que la suma 

de valors de cada indicador sigui igual a la unitat. A més, els valors han de ser tals que siguin 

majors quan més s’adapti la solució a l’objectiu perseguit pel criteri de selecció de que es tracti. 

Com que s’ha d’aconseguir que la suma de valors de cada indicador o variable sigui la unitat, 

s’ha d’expressar cada valoració com a percentatge de la suma de les valoracions fetes per a 

cada alternativa. Aquest concepte és vàlid quan el criteri d’optimització exigeix la maximització 

de l’indicador, que en el nostre cas és en tots, ja que se li dóna un valor entre el 0 i el 10, sent 

major en el cas que més s’apropi a l’objectiu. 

 

4.5. Índex de pertenència  
 

 L’expressió que permet obtenir els índexs de pertinència és la següent: 

∑=
j

jiji PcI
 

Ii = índex de pertinència de la solució “i”. 
cij = valoració homogènia de la solució “i” per a la variable “j”. 
Pj = pes assignat a la variable “j”. 
 

 En la següent taula es resumeixen tots els valors calculats. En la primera columna 

apareixen els criteris, seguits dels seus pesos. En les columnes on posa “valoració” es valora 

cada criteri per a cada alternativa. En les columnes on posa “valoració homogènia” s’optimitzen 

aquestes valoracions segons el criteri de maximització exposat anteriorment. En les darreres 

columnes apareix el valor de l’índex de pertinència, per a cada alternativa, a partir dels quals es 

pot establir una ordenació de les alternatives. També s’inclou un índex de comparació relativa 

dels valors dels índexs de pertinència com a percentatge de l’índex de pertinència superior, és 

a dir, del representatiu de l’alternativa òptima. 

 

 A la vista dels resultats, per a la hipòtesi de valoració establerta, establint puntuacions 

segons els criteris raonats per a cada alternativa a l’apartat 4.2. Criteris de selecció, s’obté la 

següent ordenació de les alternatives, de major a menor índex de pertinència: 

 

1ª. Posició)  Alternativa 2 

2ª. Posició)  Alternativa 1 

3ª. Posició)  Alternativa 3 

4ª. Posició)  Alternativa 0 
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4.6. 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 el moment pot tenir errors 

que portin a una classificació incorrecta de les alternatives, degut al component subjectiu. 

 

 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 no existeixen, podrem 

concloure que les suposicions fetes, tant en valoracions com en l’elecció de pesos, són 

suficientment acertades. 

 

 D’aquesta manera, es varien els pesos assignats a cada alternativa admetent que es 

pot haver comès un error de fins una dècima en la seva assignació. Així, el rang de variació ve 

donat per les següents equacions: 

 

1,0Pi <∆
  :   indica el límit de variació d’una dècima de més o de menys. 

∑ =∆ 0iP
:   indica que en variar tots els pesos, la suma total ha de continuar sent 1. 

 

 El procediment seguit ha estat augmentar una dècima el pes de cadascun dels criteris, 

tenint així 4 noves hipòtesis per al càlcul. Llavors, aquesta dècima es resta en la resta de 

criteris de forma proporcional al que representen en el conjunt. Així, els pesos emprats han 

estat els següents: 
 

 

 

 

 

 

Econòmic Ambiental Funcional Territorial
Hip. BASE 0,20 0,20 0,30 0,30
Hip. 1 0,30 0,1750 0,2625 0,2625
Hip. 2 0,175 0,30 0,2625 0,2625
Hip. 3 0,1714 0,1714 0,40 0,2571
Hip. 4 0,1714 0,1714 0,2571 0,40

Objectius
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 En les següents pàgines, es mostren els resultats per a cadascuna de les hipòtesis. En 

la següent taula, es mostra un resum de resultats tant en puntuació com en percentatge amb 

totes les hipòtesis realitzades per a cada alternativa: 

 

 

  

 Es pot observar clarament amb aquests resultats, que l’Alternativa 2 seria l’opció 

escollida en totes les hipòtesis fetes fins al mome nt , de manera que tant les valoracions 

com els pesos assignats es poden considerar com encertats. D’altra banda, depenent de les 

hipòtesis considerades, l’Alternativa 3 o l’Alternativa 1 guanya una més força que l’altra; però el 

que queda també clar és que l’Alternativa 0 (opció existent acutalment) s’ha de modificar i ha 

de ser objecte de millora, donant sentit al present Projecte. 
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4.7. Anàlisi de robustesa  
 

 L’anàlisi de robustesa consisteix en examinar el comportament de la puntuació final 

obtinguda per cada alternativa en aplicar-li el mètode PATTERN quan els pesos assignats a 

cada objectiu poden variar dins de tot el rang de validesa, és a dir, entre 0 i 1, sempre que la 

seva suma segueixi valent 1. 

 

En aquest cas, les equacions que representen la variació són les següents: 

 

 0 < Pi < 1 

 ∑ =
i

i 1P  

 Es busca avaluar, per a cada alternativa, amb quantes possibles assignacions de 

pesos la puntuació de l’alternativa en qüestió és superior a la resta. Naturalment, les 

assignacions de pesos possibles és infinita, per la qual cosa aquest valor s’expressarà en 

percentatge. Serà més robusta l’alternativa per a la qual aquest percentatge sigui major. 

 

 La forma de procedir ha estat realitzar diferents combinacions d’hipòtesis. En primer 

lloc, s’ha fet variar cadascun dels criteris entre 0,90 i 0,10, amb variacions de 0,10 punts, 

repartint la resta de pes entre les altres tres alternatives a parts iguals. Aquesta combinació 

dóna un total de 36 hipòtesis. En segon lloc, s’ha suposat el cas que el pes total recaigui 

sobre un dels criteris, quedant els altres amb pes nul, i així per a cada alternativa, quedant 

un total de 4 hipòtesis més. També s’ha realitzat la hipòtesi de que un criteri tingui pes 0 i 

llavors, els altres tres criteris, es divideixen equitativament els pesos, sumant així 4 hipòtesis 

més. I finalment, també s’ha suposat el cas que tots els criteris tinguin el mateix pes, 

quedant un total de 45 hipòtesis. 

 

 A continuació, es mostra una taula resum amb cadascun dels escenaris suposats, 

amb el resultat obtingut a les columnes de la dreta: 
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Objectius Resultats (en percentatge) Opció selecionada  
Económic  Ambiental  Funcional Territorial  A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3 

Hip. 1 0,900 0,033 0,033 0,033 100,0 87,63 78,27 66,55 X 
Hip. 2 0,033 0,090 0,033 0,033 100,0 92,40 94,03 81,24 X 
Hip. 3 0,033 0,033 0,900 0,033 65,25 87,55 100,0 78,50 X 
Hip. 4 0,033 0,033 0,033 0,900 28,70 76,51 98,19 100,0 X 
Hip. 5 0,800 0,067 0,067 0,067 100,0 91,35 84,25 72,15 X 
Hip. 6 0,067 0,800 0,067 0,067 100,0 95,85 98,54 85,48 X 
Hip. 7 0,067 0,067 0,800 0,067 67,02 88,25 100,0 79,95 X 
Hip. 8 0,067 0,067 0,067 0,800 35,85 79,90 100,0 98,97 X 
Hip. 9 0,700 0,100 0,100 0,100 100,0 95,33 90,63 78,14 X 

Hip. 10 0,100 0,700 0,100 0,100 96,86 96,33 100,0 87,07 X 
Hip. 11 0,100 0,100 0,700 0,100 68,79 88,95 100,0 81,41 X 
Hip. 12 0,100 0,100 0,100 0,700 42,61 81,93 100,0 98,12 X 
Hip. 13 0,600 0,133 0,133 0,133 100,0 99,71 97,67 84,73 X 
Hip. 14 0,133 0,600 0,133 0,133 92,36 95,41 100,0 87,39 X 
Hip. 15 0,133 0,133 0,600 0,133 70,61 89,67 100,0 82,90 X 
Hip. 16 0,133 0,133 0,133 0,600 49,69 84,05 100,0 96,15 X 
Hip. 17 0,500 0,167 0,167 0,167 94,72 99,10 100,0 87,27 X 
Hip. 18 0,167 0,500 0,167 0,167 87,90 94,50 100,0 87,70 X 
Hip. 19 0,167 0,167 0,500 0,167 72,51 90,42 100,0 84,45 X 
Hip. 20 0,167 0,167 0,167 0,500 57,22 86,31 100,0 94,06 X 
Hip. 21 0,400 0,200 0,200 0,200 87,55 96,31 100,0 87,76 X 
Hip. 22 0,200 0,400 0,200 0,200 83,63 93,63 100,0 88,01 X 
Hip. 23 0,200 0,200 0,400 0,200 74,42 91,18 100,0 86,02 X 
Hip. 24 0,200 0,200 0,200 0,400 64,98 88,63 100,0 91,90 X 
Hip. 25 0,300 0,233 0,233 0,233 80,72 93,65 100,0 88,22 X 
Hip. 26 0,233 0,300 0,233 0,233 79,46 92,78 100,0 88,30 X 
Hip. 27 0,233 0,233 0,300 0,233 76,39 91,96 100,0 87,62 X 
Hip. 28 0,233 0,233 0,233 0,300 73,13 91,08 100,0 89,64 X 
Hip. 29 0,200 0,267 0,267 0,267 74,16 91,10 100,0 88,67 X 
Hip. 30 0,267 0,200 0,267 0,267 75,36 91,94 100,0 88,59 X 
Hip. 31 0,267 0,267 0,200 0,267 78,42 92,76 100,0 89,28 X 
Hip. 32 0,267 0,267 0,267 0,200 81,76 93,67 100,0 87,24 X 
Hip. 33 0,100 0,300 0,300 0,300 67,95 88,68 100,0 89,09 X 
Hip. 34 0,300 0,100 0,300 0,300 71,40 91,13 100,0 88,88 X 
Hip. 35 0,300 0,300 0,100 0,300 80,48 93,58 100,0 90,98 X 
Hip. 36 0,300 0,300 0,300 0,100 90,76 96,36 100,0 84,73 X 
Hip. 37 0,000 0,333 0,333 0,333 62,00 86,37 100,0 89,50 X 
Hip. 38 0,333 0,000 0,333 0,333 67,53 90,34 100,0 89,15 X 
Hip. 39 0,333 0,333 0,000 0,333 82,61 94,42 100,0 92,72 X 
Hip. 40 0,333 0,333 0,333 0,000 100,0 98,96 99,75 81,89 X 
Hip. 41 0,100 0,000 0,000 0,000 100,0 84,31 72,92 61,54 X 
Hip. 42 0,000 1,000 0,000 0,000 100,0 89,24 89,90 77,36 X 
Hip. 43 0,000 0,000 1,000 0,000 63,54 86,88 100,0 77,11 X 
Hip. 44 0,000 0,000 0,000 1,000 22,22 73,43 96,55 100,0 X 
Hip. 45 0,250 0,250 0,250 0,250 77,40 92,36 100,0 88,45 X 

9 0 34 2 
20% 0% 76% 4% 
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 Com s’observa en la taula de resultats anterior, l’alternativa que havia estat escollida 

com a primera opció en l’anàlisi inicial (segons índex de pertenència), és a dir, l’Alternativa 

2, la qual també havia estat confirmada amb l’anàlisi de sensibilitat , ha resultat l’opció 

seleccionada en el 76 % dels casos.  Encara que les combinacions d’assignacions de pesos 

possibles és evidentment infinita, en aquest anàlisi de robustesa s’han considerat un gran 

nombre de possibles tipus de combinacions, de manera que es pot afirmar que l’Alternativa 

2 és la més robusta , doncs obté de manera molt significativa el major percentatge. 

 

 Es pot apreciar que l’Alternativa 0 (inicial) també resultaria seleccionada en un 20 % 

de les combinacions. Aquest és el cas de les combinacions en que tenen més pes els 

criteris econòmics i ambientals, doncs és evident que no realitzar cap actuació és més 

rentable econòmicament i també és millor des del punt de vista ambiental. 

 

 En base als resultats, les Alternatives 1 i 3  no resulten seleccionades gairebé en cap 

dels casos (l’Alternativa 1 té un percentatge nul i l’Alternativa 3 resultaria seleccionada en un 

4 % de les combinacions). Això no vol dir que aquestes alternatives siguin menys 

apropiades que l’alternativa de “no actuació”. El motiu d’aquest fet es deu a que en la 

majoria dels casos en què l’Alternativa 2 surt seleccionada, les Alternatives 1 i 3 superen en 

puntuació a la de “no actuació”. A més, en la majoria dels casos, les Alternatives 1 i 3 

s'acosten molt en puntuació a l'Alternativa 2 finalment seleccionada, on el 60 % dels 

resultats de l’Alternativa 1 i el 22 % dels resultats de l’Alternativa 3 superen els 90 punts. 

 

5. CONCLUSIONS 
 

 Una vegada finalitzat el corresponent anàlisi multicriteri, es pot concloure que 

l’alternativa més adient per a definir l’enllaç de la carretera C-12 amb la carretera LV-7004 a 

Torrebesses és l’ALTERNATIVA 2 , i és aquesta solució la que es desenvolupa en el 

present Projecte constructiu. 

 

 Cal destacar també, que l’Alternativa 1 (enllaç diamant tradicional), segons els 

resultats obtinguts a l’índex de pertenència inicial i recolzant-nos en els posteriors anàlisis de 

sensibilitat i robustesa, s’hauria d’escollir abans que l’Altertaniva 3 (enllaç amb glorieta de 

grans dimensions); però en contra del que semblava a priori, no ho fa amb una gran 

diferència en les puntuacions, ja que si bé, l’Alternativa 3 es veu penalitzada per aspectes 

com una seguretat menor i majors costos tant econòmics com d’espai, per contra arriba a 

obtenir puntuacions properes a les de l’Altenativa 1, degut a criteris com la capacitat que 
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ofereix per absorvir el trànsit previst i els relacionats amb els que tenen objectius territorials 

(connectivitat i ordenació dels accessos).  

 

 Si bé a priori l’Alternativa 3 podia semblar una opció descartable pel seu cost 

econòmic, es pot observar que els resultats obtinguts de l’anàlisi multicriteri la puntuen a 

molt poca distància de l’alternativa 1 (per exemple, a l’índex de pertenència inicial sóbté un 

89,90 de puntuació a l’A1 i un 88,98 de puntuació a l‘A3), el que certifica la bona elecció de 

les alternatives presentades, on finalment l’alternativa 2 és la que pren més força. Això 

demostra que no sols s’han tingut en compte els criteris econòmics, sinó també d’altres criteris 

els quals s’han considerat d’igual o major importància.  

 

 Finalment, de la mateixa manera que queda clara quina és l’alternativa finalment 

seleccionada, un cop finalitzat l’anàlisi multicriteri i segons les puntuacions obtingudes, 

també es pot concloure que l’Alternativa 0 (rotonda partida existent actualment) s’ha de 

modificar i ha de ser objecte de millora, donant sentit al present Projecte. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

 En aquest Annex s’inserten els llistats de planta i alçat que defineixen el nou enllaç a 

diferent nivell de la carretera C-12, al PK 116+520, amb la carretera LV-7004 que dóna accés a 

la població de Torrebesses. 

. 

1.1. Problemàtica de l’enllaç actual (rotonda parti da) 
 
 L'enllaç entre la C-12 i la LV-7004, objecte de millora del present projecte, està format 

per una rotonda partida. Degut al volum de tràfic que suporta la C-12 en aquest tram, es 

planteja la necessitat de realitzar aquest enllaç a diferent nivell, evitant els girs a l’esquerra, per 

aconseguir una facilitat i seguretat vial major a l’hora d’accedir i sortir de la població de 

Torrebesses a través d’aquest enllaç. 

 

 Una rotonda partida és una intersecció giratòria en la que una de les carreteres afluents 

disposa de prioritat de pas, i en la que els girs a l’esquerra es realitzen vorejant alguna de les 

dues illetes semicirculars existents en aquest tipus d’intersecció. Per a diferenciar-la de les 

rotondes completes, a aquestes últimes solen referir-se com a glorietes. Les dades d’accidents 

en carretera durant els últims anys, en relació amb la tipologia del tram en que es produeix, 

senyalen que entre un 25 i un 35 % es produeix a l’entorn d’interseccions o accessos, sent 

d’aquests la rotonda partida un dels tipus d’enllaços que comporta una gran part d’aquest 

percentatge de risc d’accidents. Així, diversos estudis realitzats pel Ministeri de Foment 

coincideixen en assenyalar que la rotonda partida e s troba dins de les interseccions de 

pitjor funcionament, en matèria d’accidentabilitat.  

 

A més, l’experiència assenyala que els problemes que es presenten en aquest tipus 

d’interseccions quan són deguts a una tipologia inadequada, tenen molt difícil solució. A la 

llarga, no queda més alternativa que la seva supressió o tr ansformació en un altre tipus 

d’intersecció,  tal i com es veu en el present Projecte. 

 

En quant a la normativa, la situació és semblant: no només no existeix tractament 

específic de les rotondes partides, sinó que són pràcticament ignorades per la mateixa .  

S’ha d’aplicar la normativa general de tràfic i carreteres, considerant-se les Instruccions 3.1 IC, 

8.1 IC i 8.2 IC., on es destaca l’interés d’identificar la tipologia més habitual d’accident en el 

qual el seu coneixement ens permet donar un cop de mà en la selecció de mesures 

preventives o pal·liatives en el seu cas. 
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Els accidents més característics en rotondes partid es estan relacionats amb els 

següents factors: 

• Alta velocitat en la via principal (tronc). 

• Alta intensitat en el conjunt de vies que concorren en la intersecció. 

• Insuficient visibilitat d’aturada o d’encreuament. 

• Percepció errònia del tipus d’intersecció des de la carretera secundària. 

 

En una rotonda partida es poden evitar situacions de risc amb la instal·lació de balises 

al llarg de la illeta principal, que al produir un estretament de la calçada poden provocar la 

reducció de la velocitat dels vehicles que s’aproximen a la mateixa, però aquestes mesures 

molts cops, com en el present cas d’estudi, resulten insuficients .  

 

Si bé, aquests factors també poden ser causa de producció d’accidents en altres tipus 

d’intersecció, en rotondes partides són clau per a descartar la seva construcció , o en el seu 

cas, un cop ja existents, decidir la seva supressió o modificació, com és aquest cas. 

 

 L’accident més freqüent en aquest tipus d’intersecció, es produeix per col·lisió fronto-

lateral entre dos vehicles, com a combinació d’un excés de velocitat en la via principal i 

incompliment de l’obligació de cedir el pas des de les carreteres secundàries (incompliment 

que, segons el cas, pot ser en realitat una confusió o un error de càlcul). En vies de IMD alta 

augmenta la gravetat de l’accident, amb xoc frontal i major nombre de vehicles implicats. 

 

1.2. Solució adoptada en el present projecte  
 

 Després d’estudiar diverses possiblitats d’alternatives proposades per a subsitutir la 

infraestructura existent actualment (a l’anterior Annex 2: Estudi d’alternatives), s’ha optat 

finalment per la següent solució, objecte d’estudi en la redacció d’aquest Projecte.  

 

 El nou enllaç d’accés a Torrebesses, que substituirà la rotonda partida existent, està 

format per una rotonda al cantó oest i dos interseccions sense carril central de girs a l’est de la 

C-12, on es connecten els corresponents ramals d’incorporació i sortida de la C-12 amb un vial 

que creua la carretera mitjançant un nou pas inferior que es correspon amb la carretera LV-

7004. El Ramal 1, d’incorporació a la C-12, ve des de la LV-7004 i es dirigeix en sentit cap a 

Sarroca de Lleida; el Ramal 2, de sortida de la C-12, ve de Sarroca de Lleida i connecta a la 

nova rotonda prevista (la qual permet l’accés a la LV-7004 en tots dos sentits, cap a 

Torrebesses o cap a la carretera N-230, o tornar de nou a la C-12 en direcció cap a 
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Llardecans); el Ramal 3, permet la incoporació a la C-12 anteriorment esmentada des de la 

rotonda; i el Ramal 4, de sortida de la C-12, permet la incoporacío a la LV-7004 en tots dos 

sentits (cap a Torrebesses, o bé, passant la rotonda i seguint per ella fins arribar a la N-230 al 

cap d’uns kilòmetres).  

 

 A més, l'obra comprèn la reposició de quatre camins existents, els quals discorren 

actualment gairebé paral·lelament al llarg de la C-12, on dos d’ells es connecten a la rotonda 

existent (els denominats Camí 1 i Camí 3) i els altres dos (Camí 2 i Camí 4) es connecten a la 

LV-7004, un a cada banda de la rotonda, just abans que aquesta carretera es connecti a la 

rotonda actual pels dos costats. La proposta contempla la connexió del Camí 1 i Camí 4 a la 

LV-7004 abans que aquesta connecti amb la nova rotonda (en direcció cap a Torrebesses) i la 

connexió del Camí 1 i Camí 3 a la LV-7004 un cop passada la rotonda (en la mateixa direcció 

anterior). Aquesta solució té present que tots quatre camins discorrin parl·lelament als quatre 

nous ramals per a una major simplicitat en el traçat i en la comunicació d’aquests camins amb 

les carreteres (Camí 1, Camí 2, Camí 3 i Camí 4 paral·lels respectivament a Ramal 3, Ramal 4, 

Ramal 1 i Ramal 2). 

 

 D’altra banda, l’obra també comprèn la creació d’un desviament provisional de les 

carreteres C-12 i LV-7004, per distribuir el trànsit durant l’execució de les obres i ocasionar les 

molèsties mínimes als usuaris, on gran part dels afectats són els habitats de Torrebesses, que 

empran l’enllaç per tal d’entrar i sortir de la població.  

 

 L’obra afecta el tram de carretera C-12 comprès entre el PK 115+932.34 i el PK 

116+930.95 i el tram de la LV-7004 entre el PK 10+420 i el PK 10+802.36. Per dur a terme la 

definició del traçat geomètric s’han realitzat successius tantejos tant pel que fa al perfil 

longitudinal com a la planta, per obtenir així la màxima adequació quant als condicionants 

tècnics i prescripcions, com a la realitat del medi actual on s’ubica l’enllaç projectat. Així, es 

millora la geometria de la corba del PK 116+520 de la carretera C-12, dotant-la d’un radi de 700 

m, i s’eleva la seva rasant com a conseqüència del dimensionament de l’obra de drenatge 

transversal que indica les prescripcions de l’ACA. 

 

 A més dels llistats, es fa una descripció de les característiques geomètriques més 

importants del traçat en planta i alçat dels diferents elements definitoris del projecte. En tots els 

casos possibles, s’ha pretès complir les especificacions de la Instrucció de Carreteres. Norma 

3.1-IC per a una velocitat de projecte de 100 km/h i les consideracions geomètriques i 

funcionals a les rotondes de la Direcció General de Carreteres.  
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Amb aquesta finalitat ha calgut utilitzar els següents tipus d’alineacions: 

- Alineacions rectes 

- Alineacions circulars 

- Corbes de transició o clotoides 

  

 El traçat en planta està compost per l’adequada combinació dels diferents tipus 

d’alineacions esmentats. 

 

2. ESQUEMA D’EIXOS 
 
 Per a la definició geomètrica de l’obra es defineixen diferents eixos en planta als que 

posteriorment se’ls hi refereix una posició en alçat. Aquests eixos defineixen els vials per sí 

mateixos en aplicar-ne una secció. 

  

 A continuació, s’adjunta un esquema representatiu dels eixos que es defineixen al 

present Projecte. Al Document número 2: Plànols es recullen les plantes de traçat on queden 

reflectits els punts singulars d’aquests eixos i les seves corresponents seccions transversals. 
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3. DESCRIPCIÓ DEL TRAÇAT 
 

Les característiques dels elements principals del traçat són les que tot seguit s’acompanyen: 

 

3.1. Traçat en planta  
 

 El traçat en planta està compost per l’adequada combinació d’alineacions rectes i 

circulars enllaçades mitjançant corbes de transició (clotoides) segons les indicacions de la 

Instrucció de Carreteres. Norma 3.1-IC, si bé en determinats casos, com ara en el camins, la 

definició de l’eix en planta no s’ajusta a la norma, tot i que els eixos s’han dissenyat assegurant 

unes condicions geomètriques mínimes pel trànsit de vehicles. 

 

� CARRETERA C-12 

 

 En aquest cas, l’eix en planta, es situa al centre de la calçada (separació de sentits). En 

el tram comprés pel Projecte, la carretera actual està composta per dues alineacions rectes i 

una circular de radi 450,000 metres aproximadament. Si seguim les prescripcions de l’Ordre 

d’Estudi, aquest radi va variant fins a passar a prendre un valor de 700,000 metres, amb un 

desenvolupament de 179,467 metres i un angle de gir de 16,3217g. El punt quilomètric s’ha 

ajustat, aproximadament, segons la ubicació de la fita quilomètrica 116 observada a camp. 

 

� CARRETERA LV-7004  

 

 Aquest vial connecta els dos costats del tronc de la carretera C-12 (aproximadament al 

Pk 116+520 d’aquest) mitjançant un pas inferior i enllaça amb la part de carretera LV-7004 

actual als Pk 10+420 i Pk 10+800, aproximadament. L’eix se situa al centre de la calçada i està 

format, abans d’arribar a la rotonda, per tres alineacions rectes, de longituds 4,258; 11,818 i 

23,884 metres, i una alineació corba de radi 14,000 metres que presenta un desenvolupament 

de 14,484 metres; i un cop passat la rotonda, per dues alineacions rectes, de longituds 74,500 i 

39,456 metres, i una alineació corba de radi 130,000 metres que presenta un desenvolupament 

de 32,746 metres i un angle de gir de 16,0361g. El punt quilomètric s’ha ajustat, 

aproximadament, segons la ubicació de la fita quilomètrica 11 observada a camp. 
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� ROTONDA 

 

 La rotonda s’ubica al costat oest del tronc de la carretera C-12. El radi de la línia blanca 

interior és de 15,000 metres i és on està situat l’eix. 

 

� RAMAL 1  

 

 Aquest ramal permet la incorporació a la carretera C-12 en sentit Sarroca de Lleida als 

vehicles procedents de Torrebesses o de la LV-7004 (sentit sud). L’eix se situa a la línia blanca 

esquerra en el sentit d’avanç del ramal. Aquest eix s’inicia tangent a la línia blanca esquerra de 

la LV-7004 al Pk 10+638,668 d’aquesta i finalitza en enllaçar-se, també de forma tangent, amb 

la línia blanca dreta del tronc de la carretera C-12 al Pk 116+670,590 d’aquesta. Té una 

longitud total de 168,930 metres. Per aquest eix, s’ha pres el valor de 1+000 com a punt 

quilomètric d’origen. 

 

 El radi mínim utilitzat és de 60,000 metres i es troba a la zona d’enllaç del ramal amb la 

LV-7004. Aquesta alineació corba té un desenvolupament de 31,213 metres. En quant al radi 

màxim, aquest té un valor de 225,000 metres i una longitud de 53,384. L’eix no presenta cap 

alineació recta. 

 

� RAMAL 2  

 

 Aquest ramal permet la sortida de la carretera C-12 als vehicles que circulen en sentit 

cap a Llardecans, per tal d’accedir a Torrebesses o a la LV-7004 (en sentit nord cap a la N-

230). L’eix se situa a la línia blanca esquerra en el sentit d’avanç del ramal. Aquest eix s’inicia 

tangent a la línia blanca esquerra de la carretera C-12, al PK 116+726,981 d’aquesta, i finalitza 

a la rotonda després d’un desenvolupament de 189,650 metres. Cal dir que, per aquest eix, 

s’ha pres el valor de 2+000 com a punt quilomètric d’origen. 

 

 El radi mínim utilitzat és de 75,000 metres i es troba al tram final d’enllaç amb la 

rotonda. Aquesta alineació corba té un desenvolupament de 42,282 metres. En quant al radi 

màxim, aquest té un valor de 200,000 metres i una longitud de 56,868. L’eix no presenta cap 

alineació recta. 
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� RAMAL 3  

 

 Aquest ramal permet la incorporació a la carretera C-12 en sentit cap a Llardecans als 

vehicles procedents de Torrebesses, o bé, de la carretera LV-7004 (en sentit sud). L’eix se 

situa a la línia blanca esquerra en el sentit d’avanç del ramal. Aquest eix s’inicia a la rotonda i 

finalitza en enllaçar-se de forma tangent, amb la línia blanca esquerra del tronc de la C-12 al Pk 

116+194,604. Té una longitud total de 331,609 metres. Per aquest eix, s’ha pres el valor de 

3+000 com a punt quilomètric d’origen. 

 

 El radi mínim utilitzat és de 150,000 metres i es troba a la zona d’enllaç del ramal amb la 

rotonda. Aquesta alineació corba té un desenvolupament de 41,938 metres. En quant al radi 

màxim, aquest té un valor de 7500,000 metres i una longitud de 153,938. L’eix no presenta cap 

alineació recta. 

 

� RAMAL 4  

 

 Aquest ramal permet la sortida, per tal d’accedir a Torrebesses o a la LV-7004 (en sentit 

nord cap a la N-230), dels vehicles que circulen en sentit cap a Sarroca de Lleida per la 

carretera C-12. L’eix se situa a la línia blanca esquerra en el sentit d’avanç del ramal. Aquest 

eix s’inicia tangent a la línia blanca dreta de la carretera C-12, al Pk 116+142,659 d’aquesta, i 

finalitza tangent a la línia blanca dreta de la LV-7004 al Pk 10+652,030 d’aquesta. Té una 

longitud total de 416,463 metres. Cal dir que, per aquest eix, s’ha pres el valor de 4+000 com a 

punt quilomètric d’origen. 

 

 El radi mínim utilitzat és de 30,000 metres i es troba al tram final d’enllaç amb la 

carretera LV-7004. Aquesta alineació corba té un desenvolupament de 31,400 metres. En 

quant al radi màxim, aquest té un valor de 1000,000 metres i una longitud de 60,080. L’eix 

presenta una alineació recta intermèdia amb un desenvolupament de 70,532 metres. 

 

� CAMÍ 1 

 

 L’eix en planta d’aquest camí es troba situat al centre de la calçada. Aquest eix està 

compost per una recta i tres alineacions circulars. No s’han disposat clotoides entre les 

alineacions donat el tipus de vial. La longitud total d’aquest eix és de 232,700 metres. 

 

 El radi mínim emprat és de 40,000 metres i el màxim de 100,000, amb uns 

desenvolupaments respectius de 37,662 i 58,944 metres. 
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� CAMÍ 2 

 

 L’eix en planta d’aquest camí es troba situat al centre de la calçada. Aquest eix està 

compost per dues rectes i cinc alineacions circulars. No s’han disposat clotoides entre les 

alineacions donat el tipus de vial. La longitud total d’aquest eix és de 656,093 metres. 

 

 El radi mínim emprat és de 12,000 metres i el màxim de 1500,000, amb uns 

desenvolupaments respectius de 15,562 i 251,942 metres. 

 

� CAMÍ 3 

 

 L’eix en planta d’aquest camí es troba situat al centre de la calçada. Aquest eix està 

compost per tres rectes i sis alineacions circulars. No s’han disposat clotoides entre les 

alineacions donat el tipus de vial. La longitud total d’aquest eix és de 526,900 metres. 

 

 El radi mínim emprat és de 40,000 metres i el màxim de 1000,000, amb uns 

desenvolupaments respectius de 36,878 i 69,935 metres. 

 

� CAMÍ 4 

 

 L’eix en planta d’aquest camí es troba situat al centre de la calçada. Aquest eix està 

compost per dos rectes i tres alineacions circulars. No s’han disposat clotoides entre les 

alineacions donat el tipus de vial. La longitud total d’aquest eix és de 307,730 metres. 

 

 El radi mínim emprat és de 10,000 metres i el màxim de 550,000, amb uns 

desenvolupaments respectius de 11,488 i 102,225 metres. 

 

� DESVIAMENT PROVISIONAL CARRETERA C-12  

 

 En aquest cas, l’eix en planta, es situa al centre de la calçada (separació de sentits). 

Aquí no s’han disposat clotoides entre alineacions corbes i/o rectes. L’eix està format per tres 

alineacions rectes i nou circulars i té un desenvolupament de 992,537 metres.  

 

 El radi mínim emprat és de 250,000 metres i el màxim de 747,000 metres, amb uns 

desenvolupaments respectius de 51,423 i 72,014 metres respectivament. La longitud de la 
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recta mínima és de 152,969 metres, ja que les altres dues alineacions rectes corresponen als 

trams d’entroncament amb la carretera actual.  

 

� DESVIAMENT PROVISIONAL CARRETERA LV-7004  

 

 En aquest cas, l’eix en planta, es situa al centre de la calçada (separació de sentits). 

Aquí tampoc s’han disposat clotoides entre alineacions corbes i/o rectes. L’eix està format per 

cinc alineacions rectes i onze circulars i té un desenvolupament de 446,766 metres.  

 

 El radi mínim emprat és de 20,000 metres i el màxim de 250,000 metres, amb uns 

desenvolupaments respectius de 23,033 i 9,839 metres respectivament. Les longituds de les 

rectes són de 14,061; 15,942; 16,063; 50,943 i 28,837 metres. 

 

3.2. Traçat en alçat  
 

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

respectant l’origen del projecte, distància a origen que s’ha establit en definir el traçat en planta. 

S’utilitzaran únicament dos tipus d’elements: 

- Rasants d’inclinació uniforme o rasants en recta. 

- Corbes d’acord vertical, paràboles de segon grau. 

 

 Pel que fa al present Projecte, es compleixen les especificacions de la Instrucció de 

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

Direcció General de Carreteres.  

 

� CARRETERA C-12 

 

 La rasant d’aquest eix s’ha modificat respecte a la de la plataforma actual amb la 

finalitat de poder possibilitar el pas inferior de la LV-7004 i complir les prescripcions de 

l’Agència Catalana de l’Aigua en referència al drenatge de fluxos transversals. 

 

 Així la nova rasant presenta una inclinació mínima del 0,35%, a la zona inicial de 

l’actuació, i una màxima del 5,00% al tram central. L’únic acord vertical còncau utilitzat té un 

valor de paràmetre de 6.500 i un desenvolupament de 292,500 metres. Pel que fa a l’acord 

convex, aquest té un paràmetre de valor 9.500 i una longitud de 441,750 metres. 
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� CARRETERA LV-7004  

 

 L’eix en alçat està format per dues rasants rectes amb pendents oposats del 0,50 % i 

1,60% enllaçades per un acord còncau de paràmetre 5.000 i desenvolupament 105,000 

metres. El drenatge del punt baix generat queda resolt pel pendent transversal de la plataforma. 

A l’hora de dissenyar la rasant d’aquest eix, s’ha tingut en compte el gàlib mínim (5,30 metres) 

a la zona on s’ubicarà l’estructura del pas inferior. 

 

� ROTONDA 

 

 La rotonda oest està compresa dintre d’un pla amb una inclinació del 3,00%. Els 

paràmetres d’acord emprats són de 575 que donen com a resultat una longitud d’acord de 

34,500 metres. 

 

� RAMAL 1  

 

 El ramal 1 presenta una inclinació mínima del 0,28%, a la zona d’entroncament amb la 

LV-7004, i una màxima del 6,00%. Presenta dos acords verticals còncaus amb uns valors de 

850 i 2500 i uns desenvolupaments de 48,618 i 19,650 metres respectivament. Aquest últim és 

el que s’ajusta a la plataforma generada per la carretera C-12 al tram on el ramal està adjacent 

a la mateixa. L’acord convex, té un paràmetre de 510 i una longitud de 55,080 metres. 

 

� RAMAL 2  

 

 La rasant del ramal 2 presenta una inclinació mínima del 2,30%, a la zona 

d’entroncament amb la rotonda, i una màxima del 4,50%. L’únic acord vertical convex té un 

paràmetre de 570 i un desenvolupament de 44,310 metres. Els acords còncaus, tenen un valor 

mínim de 650 i màxim de 7250 amb desenvolupaments respectius de 44,200 i 32,889 metres. 

 

� RAMAL 3  

 

 Aquest ramal presenta una inclinació mínima del 1,70%, a la zona d’entroncament amb 

la carretera C-12, i una màxima del 10,00%. L’únic acord vertical còncau utilitzat té un 

paràmetre de 635 i un desenvolupament de 48,260 metres. Pel que fa als acords convexos, 

aquests tenen un valor mínim de 850 i un màxim de 8000 amb desenvolupaments respectius 

de 61,200 i 88,000 metres. 
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� RAMAL 4  

 

 Aquest ramal presenta una inclinació mínima del 1,15%, a la zona d’entroncament amb 

la carretera LV-7004, i una màxima del 10,00%. Si no es consideren les zones on el ramal està 

influenciat per la definició en alçat i secció transversal de la C-12 i la LV-7004, la rasant 

presenta un paràmetre d’acord còncau de 600 amb un desenvolupament de 69,900 metres i un 

d’acord convex de valor 1725 amb una longitud de 137,138 metres. 

 

� CAMÍ 1 

 

 Aquest eix presenta una inclinació màxima del 11,00% i una inclinació mínima del 

4,00%. L’únic acord vertical present és còncau i té un paràmetre de 1375 amb 

desenvolupament de 96,250 metres.  

 

� CAMÍ 2 

 

 Aquest eix presenta una inclinació màxima del 10,00% i una mínima del 0,50%. Pel que 

fa als acords verticals, els acords verticals còncaus tenen uns paràmetre de 800, 570 i 425 amb 

desenvolupaments respectius de 36,000; 54,150 i 38,250 metres. Els acords verticals convexos 

tenen paràmetres de 500 i 425 amb desenvolupaments respectius de 52,500 i 27,625 metres. 

 

� CAMÍ 3 

 

 Aquest eix presenta una inclinació màxima del 5,00% i una mínima del 0,50%. Pel que 

fa als acords verticals, els acords verticals còncaus tenen uns paràmetre de 800, 1500, 1000 i 

200 amb desenvolupaments respectius de 44,000; 86,250; 35,000 i 12,720 metres. Els acords 

verticals convexos tenen paràmetres de 1000 i 1750 amb desenvolupaments respectius de 

35,000 i 118,125 metres. 

 

� CAMÍ 4 

 

 Aquest eix presenta una inclinació màxima del 4,00% i una inclinació mínima del 0,40%. 

L’únic acord vertical present és còncau i té un paràmetre de 1375 amb un desenvolupament de 

31,500 metres.  
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� DESVIAMENT PROVISIONAL CARRETERA C-12  

 

 El perfil longitudinal del desviament s’intenta adaptar als trams de carretera actual 

existents a la zona inicial i final, mentre que als trams mitjans on es situa sobre vials futurs 

s’adequa a la rasant futura d’aquests. És per aquest motiu que l’alçat del desviament està força 

condicionat en diferents trams. Aquest eix presenta una inclinació màxima del 10,04% i una 

mínima del 0,29%. 

 

� DESVIAMENT PROVISIONAL CARRETERA LV-7004  

 

 Com en el cas anterior, el perfil del desviament de la LV-7004 s’intenta adaptar als 

trams de carretera actual existents, amb la finalitat de permetre el trànsit durant tot el període 

d’execució de les obres. Per aquest motiu presenta uns paràmetres restrictius amb pendents 

mínimes del 0,90% i màxima de l’11,00%. 

 

3.3. Interseccions i enllaços  
 

 En el present Projecte es contempla la construcció d’una rotonda i dues interseccions 

en T sense carril central per girs a esquerra. 

 

3.3.1. Rotonda 

 

 La connexió del ramal 2 i el ramal 3, amb la carretera LV-7004, que permet el 

creuament sota la C-12, es soluciona mitjançant una rotonda, les característiques en planta i 

alçat de la qual ja s’han descrit.  D’altra banda, el camí 1 passa d’estar connectat a la rotonda 

existent a unir-se finalment a la carretera LV-7004, just abans de que aquesta enllaci amb la 

nova rotonda. Pel que fa pròpiament a la connexió dels vials amb la rotonda, s’han tingut 

presents les consideracions geomètriques i funcionals a les rotondes de la Direcció General de 

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

geomètriques que els carrils d’accés a la mateixa, de forma que s’assegura una ràpida 

evacuació de la rotonda i d’altra banda s’obliga al conductor del vehicle que hi accedeix a 

aminorar la seva velocitat, cedint el pas als conductors que ja hi són dins. Les seccions 

transversals a les sortides de les rotondes són més amples que les dissenyades als accessos. 
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 Per a cada boca de cada rotonda s’ha dut a terme el replanteig de les línies blanques 

que les defineixen per, així, assegurar la continuïtat de la plataforma en les zones 

d’entroncament de la calçada de la rotonda amb les dels vials que hi arriben a la mateixa. Al 

Document número 2: Plànols es presenten els plànols de detall de traçat de les rotondes, on es 

proporcionen les dades per al replanteig de les línies blanques exteriors i interiors de les 

boques així com per la construcció de l’illot central i les illetes. 

 

3.3.2. Interseccions en T 
 

 La connexió dels ramals 1 i 4 amb la carretera LV-7004 s’ha solucionat mitjançant una 

intersecció en “T” sense carril central per girs a esquerra. 

 

 Per als moviments amb continuïtat, és a dir, aquells que no han de creuar un carril de la 

plataforma de la LV-7004 per incorporar-se a aquesta, s’ha disposat d’un tram de carril de 

30,000 metres de longitud paral·lel al tronc de la LV-7004 més un tram addicional en falca 

triangular de 30,000 metres més per garantir una incorporació/sortida més segura.  Al tram 

paral·lel s’efectua el canvi d’amplada del carril de 3,500 metres a 4,000 metres, mentre que a la 

falca es fa la transició d’obertura/tancament del carril de 3,500 metres a 0,000 metres. 

 

 Al Document número 2: Plànols es presenten els plànols de detall de traçat de les 

interseccions, on es proporcionen les dades per al replanteig de les línies blanques exteriors i 

interiors així com de les vorades de les illetes. 

 

3.3.3. Carrils de canvi de velocitat 
 

 D’altra banda, pel que fa als carrils d’acceleració/deceleració en les zones 

d’entroncament amb la carretera C-12, s’adjunten tot seguit unes taules i esquemes on es 

representen els punts característics pels entroncaments del ramals: intersecció de vorals (A), 

punt del nas i/o punta (B), tangència d’eix del ramal amb línia blanca del marge del tronc (C), 

inici de falca (D), final del carril de canvi de velocitat (E) i final de la falca (F). En els carrils 

d’acceleració i deceleració es mantenen les dimensions pròpies del tronc de la carretera C-12 

pel que fa als vorals, bermes i cunetes. 

 

 Pel que fa al canvi d’amplada del ramal de 4,000 metres a 3,500 metres, aquest 

s’efectua en 30,000 metres centrats en el punt B. 



Millora local de l’enllaç entre les carreteres C

 

 
 
ANNEX 3: TRAÇAT 
 

Aquest és l’esquema d’un carril de canvi de velocitat, amb una acceleració de tipus paral·lel:

 

 

 

I aquest és l’esquema d’un carril de canvi de velocitat, amb una deceleració de tipus paral·lel:
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Aquest és l’esquema d’un carril de canvi de velocitat, amb una acceleració de tipus paral·lel: 

I aquest és l’esquema d’un carril de canvi de velocitat, amb una deceleració de tipus paral·lel: 
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 A continuació, es presenten les taules amb les dades dels punts característics pels 

entroncaments dels ramals, abans esmentades: 

 

� Taula amb punts característics entroncament C-12 i Ramal 1 

 

 

 

 

 

� Taula amb punts característics entroncament C-12 i Ramal 2 
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� Taula amb punts característics entroncament C-12 i Ramal 3 

 

 

 

 

 

� Taula amb punts característics entroncament C-12 i Ramal 4 

 

 

 

 

 

 



Millora local de l’enllaç entre les carreteres C-12 i LV-7004 a Torrebesses, Segrià 

 

 
 
18 de 21 ANNEX 3: TRAÇAT 
 

3.4. Seccions tipus  
 

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

 

� CARRETERA C-12 

 

 A la carretera C-12 es respecta la secció actual del tronc en aquest tram d’estudi. Així, 

es disposen dos carrils de 3,500 metres d’amplada cadascun. Els vorals són d’1,500 metres 

d’ample. Al tram d’estudi, com el tronc es troba en situació de terraplè, la berma s’ubica 

adjacent al voral.  Aquestes bermes s’han disposat de 0,750 metres. Els talussos tenen una 

relació horitzontal/vertical de 3/2. En quant als peralts se segueixen els criteris de disseny 

especificats a la Instrucció de Carreteres. Norma 3.1-IC  

 

� CARRETERA LV-7004  

 

 A la carretera LV-7004 es respecta la secció actual del tronc en aquest tram d’estudi. 

Així, es disposen dos carrils de 3,500 metres d’amplada cadascun. Els vorals són d’1,500 

metres d’ample. Pel que fa a les bermes, s’han disposat de 0,750 metres en el cas en el que la 

carretera es troba en terraplè i de 0,500 metres als trams en desmunt. En el cas dels terraplens 

la berma s’ubica adjacent al voral i en els desmunts entre el  final de la cuneta i el peu del talús. 

La cuneta que es preveu és la tipus TTR-15. Pel que fa als peralts se segueixen els criteris de 

disseny especificats a la Instrucció de Carreteres. Norma 3.1-IC. Els talussos tenen una relació 

horitzontal/vertical de 3/2. 

 

� ROTONDA 

 

 La rotonda s’ha definit amb una calçada de 8,00 metres (2 carrils de 4,000 metres) amb 

voral interior de 0,50 metres i exterior de 1,50 metres. Pel que fa a les bermes, s’han disposat 

de 0,75 metres en el cas en el que la carretera es troba en terraplè i de 0,50 metres als trams 

en desmunt. En el cas dels terraplens la berma s’ubica adjacent al voral i en els desmunts entre 

el final de la cuneta i el peu del talús. La cuneta que es preveu és la tipus TTR-15. Aquesta 

cuneta de seguretat triangular té una amplada total de 1,500 metres i una fondària de 0,240 

metres. Els talussos, tant en desmunt com en terraplè, tenen una relació horitzontal/vertical de 

3/2. A la part interior de la rotonda, i adjacent al voral, s’ha disposat una vorera transitable 

d’1,25 metres d’amplada (si es consideren els 0,25 metres de la vorada remuntable). En quant 
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als peralts, aquests varien en funció del punt quilomètric segons una transició que fa que en el 

punt alt o baix del perfil longitudinal el peralt és el màxim previst coincidint amb el pla inclinat 

que conté l’eix de la rotonda, mentre que el peralt és zero en els punts on la rasant presenta la 

inclinació de la línia de màxima pendent del plànol que conté a la rotonda. 

 

� RAMALS  

 

 Els ramals s’han dissenyat unidireccionals i estan formats per un carril de 4,000 metres 

d’amplada amb voral dret de 1,500 metres i voral esquerra d’1,000 metre. Pel que fa a les 

bermes, s’han disposat de 0,750 metres en el cas en el que la carretera es troba en terraplè i 

de 0,500 metres als trams en desmunt. En el cas dels terraplens la berma s’ubica adjacent al 

voral i en els desmunts entre el  final de la cuneta i el peu del talús. La cuneta que es preveu és 

la tipus TTR-15. Quant al peralts, se segueixen els criteris de disseny especificats a la 

Instrucció de Carreteres. Norma 3.1-IC excepte en les zones d’entroncament amb la rotonda i 

amb el tronc de les carreteres C-12 i LV-7004, on venen determinats pels alçats i peralts 

d’aquests eixos. Els talussos, tant en desmunt com en terraplè, tenen una relació 

horitzontal/vertical de 3/2. 

 

� CAMINS 

 

 Els camins es preveuen amb una secció tipus que consta d’una calçada de 5,000 

metres. S’ha disposat d’una berma de 0,500 metres adjacent a la calçada en el cas de terraplè. 

Quan es tracta de desmunt, es preveu una cuneta d’ample d’1,00 metre i fondària 0,330 metres 

al marge esquerre del camí. Els talussos, tant en desmunt com en terraplè, tenen una relació 

horitzontal/vertical de 3/2, a excepció del camí 2 entre els punts quilomètrics 0+325 i 0+385 on 

es fa una plataforma rebaixada a la cota del camí fins a la intersecció amb el talús del ramal 4. 

Pel que fa als peralts, el camí presenta una inclinació constant del 2,00% cap al costat on 

s’ubica la cuneta a excepció dels trams de connexió amb camins existents on s’ajusta a l’actual. 

 

� PAS INFERIOR 

 

 Aquesta secció s’utilitza quan la LV-7004 discorre per l’estructura del pas inferior. 

Consta de dos carrils de 3,500 metres d’amplada i vorals adjacents de 1,50 metres. Pel que 

fa als peralts, el vial presenta una secció constant en bombeig al 2%. 
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� DESVIAMENTS PROVISIONALS CARRETERES C-12 I LV-7004  

 

 Per tots dos desviaments es disposen un carril de 3,000 metres d’amplada per a cada 

sentit de circulació. Els vorals són de 0,500 metres d’ample i s’ha disposat una berma de 0,500 

metres adjacent en el cas de terraplè. Els talussos tenen una relació horitzontal/vertical de 3/2. 

 

3.5. Software i llistats d’alineacions  
 

 Per a la definició del traçat s'ha emprat el programa informàtic ISTRAM / ISPOL v.10.11, 

programa que permet obtenir després de l'entrada de les dades necessàries per a la definició 

de la carretera, tots els elements geomètrics en planta, alçat i seccions transversals, així com 

l’amidament de totes les unitats corresponents al moviment de terres i ferms. 

 

 El programa calcula tots els punts de tangència entre les alineacions. Del traçat en 

planta s'obté com a resultat, el llistat d'alineacions que a continuació es detallen per a una 

correcta interpretació: 

- Dada: número d'alineació. 

- Tipus: fa referència al tipus d'alineació. 

- Longitud: distància en metre sobre l'eix entre cada dos punts singulars consecutius. 

- Pk: indica el punt quilomètric de cada punt singular de l'alineació. 

- x tangència: coordenada x (utm) del punt de tangència. 

- y tangència: coordenada y (utm) del punt de tangència. 

- Radi: valor del radi de l'alineació. 

- Paràmetre: valor del paràmetre de la corba de transició. 

- cos/xc/xinf: coordenada x (utm) del centre del cercle o punt d'inflexió de clotoide. 

- sin/xc/xinf: coordenada y (utm) del centre del cercle o punt d'inflexió de clotoide. 
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 De la mateixa forma que en el traçat en planta, utilitzant el programa ISTRAM / ISPOL 

v.10.11, i després de l'entrada de les dades necessàries per a la definició de la rasant dels 

diferents eixos considerats, s'han definit tots els elements que constitueixen el traçat en alçat, 

obtenint-se com a resultat el llistat que a continuació es detalla per a una correcta interpretació: 

- Pendent: inclinació de la rasant en %. 

- Longitud: distància en metres sobre l'eix entre punt d'entrada i punt de sortida de 

l’acord. 

- Paràmetre: valor del paràmetre de l'acord vertical (kv). 

- Vèrtex: indicació del pk i cota del vèrtex de l'acord. 

- Entrada a l'acord: indicació del pk i cota del punt d'entrada a l'acord. 

- Sortida de l'acord: indicació del pk i cota del punt de sortida de l'acord. 

 

 Tant en el traçat en planta com en alçat, el programa proporciona un llistat amb les 

coordenades corresponents dels punts singulars i d’aquells fixos segons l’equidistància 

assignada, indicant també els paràmetres que defineixen l’eix en el punt desitjat. 

 

A continuació, en els següents Apèndixs, s’adjunten els llistats extrets del programa esmentat: 

 

• Apèndix 1: Llistats en planta 

• Apèndix 2: Llistats en alçat 

• Apèndix 3: Llistats dels peralts 
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Torrebesses. C-12  
 
                              ===================== ======================= 
                              * * *  LLISTAT  DE   LES  ALINEACIONS  * * * 
                              ===================== ======================= 
 
 DADA TIPUS LONGITUD    P.K.       X TANGÈNCIA  Y T ANGÈNCIA    RADI        PARÀMETRE     AZIMUT     Co s/Xc/Xinf  Sin/Yc/Yinf 
 ---- ----- --------- ------------ ------------ --- --------- ------------ ------------ ------------ -- ---------- ------------ 
    1 RECTA   463.667   115932.338   300486.883   5 95957.450                                43.4888    0.6312165    0.7756067 
      CLOT.    92.893   116396.005   300779.557   5 96317.073                   255.000      43.4888   300779.557   596317.073 
    2 CERC.   179.467   116488.898   300836.574   5 96390.386     -700.000                   39.2647   300265.548   596795.267 
      CLOT.    92.893   116668.365   300920.580   5 96548.422                   255.000      22.9430   300949.456   596636.693 
    3 RECTA   169.695   116761.257   300949.456   5 96636.693                                18.7189    0.2898167    0.9570822 
                        116930.952   300998.636   5 96799.105                                18.7189 
 
 
                 ================================== ========== 
                 * * *  PUNTS   DE  L’EIX   EN  PLA NTA  * * * 
                 ================================== ========== 
 
   TIPUS      P.K.         X            Y            RADI          AZIMUT 
 ------- ------------ ------------ ------------ --- ----------- ------------ 
  RECTA    115932.338   300486.883   595957.450        0.000      43.488812 
  RECTA    115940.000   300491.720   595963.392        0.000      43.488812 
  RECTA    115950.000   300498.032   595971.148        0.000      43.488812 
  RECTA    115960.000   300504.344   595978.904        0.000      43.488812 
  RECTA    115970.000   300510.656   595986.661        0.000      43.488812 
  RECTA    115980.000   300516.968   595994.417        0.000      43.488812 
  RECTA    115990.000   300523.280   596002.173        0.000      43.488812 
  RECTA    116000.000   300529.592   596009.929        0.000      43.488812 
  RECTA    116010.000   300535.905   596017.685        0.000      43.488812 
  RECTA    116020.000   300542.217   596025.441        0.000      43.488812 
  RECTA    116030.000   300548.529   596033.197        0.000      43.488812 
  RECTA    116040.000   300554.841   596040.953        0.000      43.488812 
  RECTA    116050.000   300561.153   596048.709        0.000      43.488812 
  RECTA    116060.000   300567.465   596056.465        0.000      43.488812 
  RECTA    116070.000   300573.778   596064.221        0.000      43.488812 
  RECTA    116080.000   300580.090   596071.977        0.000      43.488812 
  RECTA    116090.000   300586.402   596079.733        0.000      43.488812 
  RECTA    116100.000   300592.714   596087.489        0.000      43.488812 
  RECTA    116110.000   300599.026   596095.245        0.000      43.488812 
  RECTA    116120.000   300605.338   596103.002        0.000      43.488812 
  RECTA    116130.000   300611.651   596110.758        0.000      43.488812 
  RECTA    116140.000   300617.963   596118.514        0.000      43.488812 
  RECTA    116150.000   300624.275   596126.270        0.000      43.488812 
  RECTA    116160.000   300630.587   596134.026        0.000      43.488812 
  RECTA    116170.000   300636.899   596141.782        0.000      43.488812 
  RECTA    116180.000   300643.211   596149.538        0.000      43.488812 
  RECTA    116190.000   300649.524   596157.294        0.000      43.488812 
  RECTA    116200.000   300655.836   596165.050        0.000      43.488812 
  RECTA    116210.000   300662.148   596172.806        0.000      43.488812 
  RECTA    116220.000   300668.460   596180.562        0.000      43.488812 
  RECTA    116230.000   300674.772   596188.318        0.000      43.488812 
  RECTA    116240.000   300681.084   596196.074        0.000      43.488812 
  RECTA    116250.000   300687.397   596203.830        0.000      43.488812 

 
                 ================================== ========== 
                 * * *  PUNTS   DE  L’EIX   EN  PLA NTA  * * * 
                 ================================== ========== 
 
   TIPUS      P.K.         X            Y            RADI          AZIMUT 
 ------- ------------ ------------ ------------ --- ----------- ------------ 
  RECTA    116260.000   300693.709   596211.586        0.000      43.488812 
  RECTA    116270.000   300700.021   596219.343        0.000      43.488812 
  RECTA    116280.000   300706.333   596227.099        0.000      43.488812 
  RECTA    116290.000   300712.645   596234.855        0.000      43.488812 
  RECTA    116300.000   300718.957   596242.611        0.000      43.488812 
  RECTA    116310.000   300725.270   596250.367        0.000      43.488812 
  RECTA    116320.000   300731.582   596258.123        0.000      43.488812 
  RECTA    116330.000   300737.894   596265.879        0.000      43.488812 
  RECTA    116340.000   300744.206   596273.635        0.000      43.488812 
  RECTA    116350.000   300750.518   596281.391        0.000      43.488812 
  RECTA    116360.000   300756.830   596289.147        0.000      43.488812 
  RECTA    116370.000   300763.143   596296.903        0.000      43.488812 
  RECTA    116380.000   300769.455   596304.659        0.000      43.488812 
  RECTA    116390.000   300775.767   596312.415        0.000      43.488812 
  CLOT.    116396.005   300779.557   596317.073 -10 00000.000      43.488812 
  CLOT.    116400.000   300782.079   596320.172   - 16275.611      43.480999 
  CLOT.    116410.000   300788.386   596327.932    -4646.222      43.392932 
  CLOT.    116420.000   300794.676   596335.706    -2709.912      43.206961 
  CLOT.    116430.000   300800.937   596343.503    -1912.768      42.923087 
  CLOT.    116440.000   300807.158   596351.333    -1478.001      42.541308 
  CLOT.    116450.000   300813.325   596359.204    -1204.273      42.061626 
  CLOT.    116460.000   300819.427   596367.127    -1016.091      41.484040 
  CLOT.    116470.000   300825.451   596375.109     -878.773      40.808550 
  CLOT.    116480.000   300831.383   596383.159     -774.151      40.035156 
  CERC.    116488.898   300836.574   596390.386     -700.000      39.264675 
  CERC.    116490.000   300837.211   596391.286     -700.000      39.164453 
  CERC.    116500.000   300842.923   596399.493     -700.000      38.254996 
  CERC.    116510.000   300848.518   596407.781     -700.000      37.345540 
  CERC.    116520.000   300853.994   596416.149     -700.000      36.436083 
  CERC.    116530.000   300859.350   596424.594     -700.000      35.526626 
  CERC.    116540.000   300864.584   596433.114     -700.000      34.617169 
  CERC.    116550.000   300869.697   596441.708     -700.000      33.707712 
  CERC.    116560.000   300874.686   596450.375     -700.000      32.798256 
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                 ================================== ========== 
                 * * *  PUNTS   DE  L’EIX   EN  PLA NTA  * * * 
                 ================================== ========== 
 
   TIPUS      P.K.         X            Y            RADI          AZIMUT 
 ------- ------------ ------------ ------------ --- ----------- ------------ 
  CERC.    116570.000   300879.550   596459.112     -700.000      31.888799 
  CERC.    116580.000   300884.290   596467.917     -700.000      30.979342 
  CERC.    116590.000   300888.903   596476.789     -700.000      30.069885 
  CERC.    116600.000   300893.389   596485.727     -700.000      29.160428 
  CERC.    116610.000   300897.747   596494.727     -700.000      28.250971 
  CERC.    116620.000   300901.976   596503.789     -700.000      27.341515 
  CERC.    116630.000   300906.074   596512.910     -700.000      26.432058 
  CERC.    116640.000   300910.043   596522.089     -700.000      25.522601 
  CERC.    116650.000   300913.879   596531.324     -700.000      24.613144 
  CERC.    116660.000   300917.584   596540.612     -700.000      23.703687 
  CLOT.    116668.365   300920.580   596548.422     -700.000      22.942927 
  CLOT.    116670.000   300921.155   596549.953     -712.545      22.795540 
  CLOT.    116680.000   300924.596   596559.342     -800.235      21.951047 
  CLOT.    116690.000   300927.920   596568.773     -912.537      21.204458 
  CLOT.    116700.000   300931.140   596578.241    -1061.505      20.555773 
  CLOT.    116710.000   300934.271   596587.738    -1268.598      20.004992 
  CLOT.    116720.000   300937.327   596597.259    -1576.082      19.552114 
  CLOT.    116730.000   300940.322   596606.800    -2080.309      19.197140 
  CLOT.    116740.000   300943.271   596616.355    -3058.939      18.940071 
  CLOT.    116750.000   300946.190   596625.920    -5776.215      18.780905 
  CLOT.    116760.000   300949.091   596635.490   - 51714.991      18.719643 
  CLOT.    116761.257   300949.456   596636.693 -10 00000.000      18.718869 

 
                 ================================== ========== 
                 * * *  PUNTS   DE  L’EIX   EN  PLA NTA  * * * 
                 ================================== ========== 
 
   TIPUS      P.K.         X            Y            RADI          AZIMUT 
 ------- ------------ ------------ ------------ --- ----------- ------------ 
  RECTA    116770.000   300951.989   596645.061        0.000      18.718869 
  RECTA    116780.000   300954.888   596654.631        0.000      18.718869 
  RECTA    116790.000   300957.786   596664.202        0.000      18.718869 
  RECTA    116800.000   300960.684   596673.773        0.000      18.718869 
  RECTA    116810.000   300963.582   596683.344        0.000      18.718869 
  RECTA    116820.000   300966.480   596692.915        0.000      18.718869 
  RECTA    116830.000   300969.378   596702.486        0.000      18.718869 
  RECTA    116840.000   300972.277   596712.056        0.000      18.718869 
  RECTA    116850.000   300975.175   596721.627        0.000      18.718869 
  RECTA    116860.000   300978.073   596731.198        0.000      18.718869 
  RECTA    116870.000   300980.971   596740.769        0.000      18.718869 
  RECTA    116880.000   300983.869   596750.340        0.000      18.718869 
  RECTA    116890.000   300986.767   596759.911        0.000      18.718869 
  RECTA    116900.000   300989.666   596769.481        0.000      18.718869 
  RECTA    116910.000   300992.564   596779.052        0.000      18.718869 
  RECTA    116920.000   300995.462   596788.623        0.000      18.718869 
  RECTA    116930.000   300998.360   596798.194        0.000      18.718869 
  RECTA    116930.952   300998.636   596799.105        0.000      18.718869 
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Torrebesses. LV-7004 
 
                              ===================== ======================= 
                              * * *  LLISTAT  DE   LES  ALINEACIONS  * * * 
                              ===================== ======================= 
 
 DADA TIPUS LONGITUD    P.K.       X TANGÈNCIA  Y T ANGÈNCIA    RADI        PARÀMETRE     AZIMUT     Co s/Xc/Xinf  Sin/Yc/Yinf 
 ---- ----- --------- ------------ ------------ --- --------- ------------ ------------ ------------ -- ---------- ------------ 
    1 RECTA     4.300    10420.000   300831.734   5 96441.505                               137.8990   0.8506066   -0.5258026 
      CLOT.     8.900    10424.300   300812.920   5 96465.377                    40.000     137.8990   300882.986   596411.112      
    2 CERC.     8.800    10433.200   300834.793   5 96371.347      20.000                   141.6650   300882.878   596411.112 
      CLOT.     8.800    10442.000   300865.940   5 96388.788                    40.000     149.9980   300882.769   596411.112 
    3 RECTA    11.730    10450.900   300883.229   5 96378.169                               155.8950   300882.997   596411.112 
      CLOT.     9.990    10462.650   300890.940   5 96356.651                   -60.000     155.8950   300883.211   596411.112 
    4 CERC.    14.360    10472.640   300893.340   5 96355.768      -15.000                  150.8750   300883.334   596411.112 
      CLOT.     8.900    10487.000   300790.940   5 96366.711                   -60.000     140.2670   300883.457   596411.112 
    5 RECTA    23.900    10495.900   300779.404   5 96461.457                               140.2670   300883.566   596411.112 
    6 RECTA    74.500    10519.800   300820.473   5 96451.415                               135.2470   300883.678   596411.392 
      CLOT.    43.269    10594.300   300883.844   5 96412.242                    75.000     135.2470   300883.844   596412.242 
    7 CERC.    32.746    10637.570   300919.288   5 96387.516      130.000                  145.8416   300833.560   596289.788 
      CLOT.    43.269    10670.316   300940.940   5 96363.066                    75.000     161.8777   300961.197   596324.891 
    8 RECTA    39.456    10713.585   300961.197   5 96324.891                               172.4723    0.4190549   -0.9079609 
                         10753.041   300977.731   5 96289.067                               172.4723 
 
 
                 ================================== ========== 
                 * * *  PUNTS   DE  L’EIX   EN  PLA NTA  * * * 
                 ================================== ========== 
 
   TIPUS      P.K.         X            Y            RADI          AZIMUT 
 ------- ------------ ------------ ------------ --- ----------- ------------ 
  RECTA     10519.800   300820.473   596451.415        0.000     135.246986 
  RECTA     10520.000   300820.643   596451.310        0.000     135.246986 
  RECTA     10530.000   300829.150   596446.052        0.000     135.246986 
  RECTA     10540.000   300837.656   596440.793        0.000     135.246986 
  RECTA     10550.000   300846.162   596435.535        0.000     135.246986 
  RECTA     10560.000   300854.668   596430.277        0.000     135.246986 
  RECTA     10570.000   300863.174   596425.019        0.000     135.246986 
  RECTA     10580.000   300871.680   596419.761        0.000     135.246986 
  RECTA     10590.000   300880.186   596414.503        0.000     135.246986 
  RECTA     10594.300   300883.844   596412.242        0.000     135.246986 
  CLOT.     10600.000   300888.689   596409.241      986.902     135.430819 
  CLOT.     10610.000   300897.137   596403.890      358.288     136.641773 
  CLOT.     10620.000   300905.432   596398.306      218.875     138.984495 
  CLOT.     10630.000   300913.463   596392.350      157.565     142.458985 
  CERC.     10637.570   300919.288   596387.516      130.000     145.841828 
  CERC.     10640.000   300921.100   596385.897      130.000     147.031817 
  CERC.     10650.000   300928.226   596378.885      130.000     151.928892 
  CERC.     10660.000   300934.793   596371.347      130.000     156.825968 
  CERC.     10670.000   300940.761   596363.326      130.000     161.723043 
   

 
                 ================================== ========== 
                 * * *  PUNTS   DE  L’EIX   EN  PLA NTA  * * * 
                 ================================== ========== 
 
   TIPUS      P.K.         X            Y            RADI          AZIMUT 
 ------- ------------ ------------ ------------ --- ----------- ------------ 
  CLOT.     10670.316   300940.940   596363.066      130.000     161.877790 
  CLOT.     10680.000   300946.119   596354.885      167.486     166.089405 
  CLOT.     10690.000   300950.963   596346.138      238.499     169.324562 
  CLOT.     10700.000   300955.437   596337.195      414.060     171.427951 
  CLOT.     10710.000   300959.693   596328.146     1569.048     172.399572 
  RECTA     10713.585   300961.197   596324.891        0.000     172.472299 
  RECTA     10720.000   300963.885   596319.067        0.000     172.472299 
  RECTA     10730.000   300968.076   596309.987        0.000     172.472299 
  RECTA     10740.000   300972.266   596300.908        0.000     172.472299 
  RECTA     10750.000   300976.457   596291.828        0.000     172.472299 
  RECTA     10753.041   300977.731   596289.067        0.000     172.472299 
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Torrebesses. Rotonda 
 
                              ===================== ======================= 
                              * * *  LLISTAT  DE   LES  ALINEACIONS  * * * 
                              ===================== ======================= 
 
 DADA TIPUS LONGITUD    P.K.       X TANGÈNCIA  Y T ANGÈNCIA    RADI        PARÀMETRE     AZIMUT     Co s/Xc/Xinf  Sin/Yc/Yinf 
 ---- ----- --------- ------------ ------------ --- --------- ------------ ------------ ------------ -- ---------- ------------ 
    1 CERC.    94.248        0.000   300831.734   5 96441.505      -15.000                   45.9422   300820.473   596451.415 
                            94.248   300831.734   5 96441.505                                45.9422 
 
 
                 ================================== ========== 
                 * * *  PUNTS   DE  L’EIX   EN  PLA NTA  * * * 
                 ================================== ========== 
 
   TIPUS      P.K.         X            Y            RADI          AZIMUT 
 ------- ------------ ------------ ------------ --- ----------- ------------ 
  CERC.         0.000   300831.734   596441.505      -15.000      45.942177 
  CERC.        10.000   300835.451   596450.590      -15.000       3.500859 
  CERC.        20.000   300832.754   596460.028      -15.000     361.059541 
  CERC.        30.000   300824.798   596465.778      -15.000     318.618223 
  CERC.        40.000   300814.990   596465.377      -15.000     276.176904 
  CERC.        50.000   300807.531   596458.997      -15.000     233.735586 
  CERC.        60.000   300805.613   596449.370      -15.000     191.294268 
  CERC.        70.000   300810.060   596440.619      -15.000     148.852950 
  CERC.        80.000   300818.965   596436.491      -15.000     106.411632 
  CERC.        90.000   300828.517   596438.754      -15.000      63.970314 
  CERC.        94.248   300831.734   596441.505      -15.000      45.941242 



MILLORA LOCAL DE L’ENLLAÇ ENTRE LES CARRETERES C-12 I LV-7004 A TORREBESSES, SEGRIÀ 

 

 

ANNEX 3: TRAÇAT (APÈNDIX 1: LLISTATS EN PLANTA)                                                                                                                                                                                                                                                                          5 DE 17                    

Torrebesses. Ramal 1 
 
                              ===================== ======================= 
                              * * *  LLISTAT  DE   LES  ALINEACIONS  * * * 
                              ===================== ======================= 
 
 DADA TIPUS LONGITUD    P.K.       X TANGÈNCIA  Y T ANGÈNCIA    RADI        PARÀMETRE     AZIMUT     Co s/Xc/Xinf  Sin/Yc/Yinf 
 ---- ----- --------- ------------ ------------ --- --------- ------------ ------------ ------------ -- ---------- ------------ 
    1 CERC.     0.000     1000.000   300922.440   5 96389.400     -133.500                  346.3794   300833.560   596289.788 
    2 CERC.    31.213     1000.000   300922.440   5 96389.400       60.000                  346.3794   300962.386   596434.170 
      CLOT.    30.556     1031.213   300905.471   5 96415.179                    50.000     379.4972   300901.727   596456.453 
    3 CERC.    53.384     1061.768   300901.539   5 96445.344      225.000                    0.0301   301126.539   596445.237 
      CLOT.    53.778     1115.152   300907.868   5 96498.225                   110.000      15.1347   300924.642   596549.284 
    4 RECTA     0.000     1168.930   300924.642   5 96549.284                                22.7427    0.3496915    0.9368649 
                          1168.930   300924.642   5 96549.284                                22.7427 
 
 
                 ================================== ========== 
                 * * *  PUNTS   DE  L’EIX   EN  PLA NTA  * * * 
                 ================================== ========== 
 
   TIPUS      P.K.         X            Y            RADI          AZIMUT 
 ------- ------------ ------------ ------------ --- ----------- ------------ 
  CERC.      1000.000   300922.440   596389.400       60.000     346.379389 
  CERC.      1010.000   300915.567   596396.648       60.000     356.989719 
  CERC.      1020.000   300909.991   596404.935       60.000     367.600048 
  CERC.      1030.000   300905.867   596414.032       60.000     378.210378 
  CLOT.      1031.213   300905.471   596415.179       60.000     379.497411 
  CLOT.      1040.000   300903.265   596423.678       76.035     387.837575 
  CLOT.      1050.000   300901.950   596433.586      109.268     394.937020 
  CLOT.      1060.000   300901.546   596443.575      194.108     399.489987 
  CLOT.      1061.768   300901.539   596445.343      224.995       0.030044 
  CERC.      1070.000   300901.694   596453.574      225.000       2.359223 
  CERC.      1080.000   300902.286   596463.555      225.000       5.188644 
  CERC.      1090.000   300903.321   596473.501      225.000       8.018065 
  CERC.      1100.000   300904.798   596483.390      225.000      10.847487 
  CERC.      1110.000   300906.712   596493.204      225.000      13.676908 
  CERC.      1115.152   300907.868   596498.225      225.000      15.134626 
  CLOT.      1120.000   300909.058   596502.924      247.291      16.444509 
  CLOT.      1130.000   300911.794   596512.542      310.813      18.755814 
  CLOT.      1140.000   300914.839   596522.067      418.249      20.540986 
  CLOT.      1150.000   300918.109   596531.517      639.193      21.800026 
  CLOT.      1160.000   300921.528   596540.915     1354.965      22.532935 
  CLOT.      1168.930   300924.641   596549.284  10 00000.000      22.742722 
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Torrebesses. Ramal 2 
 
                              ===================== ======================= 
                              * * *  LLISTAT  DE   LES  ALINEACIONS  * * * 
                              ===================== ======================= 
 
 DADA TIPUS LONGITUD    P.K.       X TANGÈNCIA  Y T ANGÈNCIA    RADI        PARÀMETRE     AZIMUT     Co s/Xc/Xinf  Sin/Yc/Yinf 
 ---- ----- --------- ------------ ------------ --- --------- ------------ ------------ ------------ -- ---------- ------------ 
    1 RECTA     0.000     2000.000   300936.083   5 96604.963                               219.2940   -0.2984508   -0.9544250 
      CLOT.    60.500     2000.000   300936.083   5 96604.963                   110.000     219.2940   300936.083   596604.963 
    2 CERC.    56.868     2060.500   300915.161   5 96548.261      200.000                  228.9228   300735.449   596636.031 
      CLOT.    30.000     2117.368   300883.324   5 96501.372                    60.000     247.0246   300895.037   596515.037 
    3 CERC.    42.282     2147.368   300860.753   5 96481.755       75.000                  264.5316   300821.096   596545.413 
    4 CERC.     0.000     2189.650   300820.599   5 96470.414      -19.000                  300.4217   300820.473   596451.415 
                          2189.650   300820.599   5 96470.414                               300.4217 
 
 
                 ================================== ========== 
                 * * *  PUNTS   DE  L’EIX   EN  PLA NTA  * * * 
                 ================================== ========== 
 
   TIPUS      P.K.         X            Y            RADI          AZIMUT 
 ------- ------------ ------------ ------------ --- ----------- ------------ 
  RECTA      2000.000   300936.083   596604.963        0.000     219.293973 
  CLOT.      2010.000   300933.085   596595.423     1210.024     219.557029 
  CLOT.      2020.000   300930.009   596585.908      605.006     220.346216 
  CLOT.      2030.000   300926.776   596576.445      403.336     221.661536 
  CLOT.      2040.000   300923.309   596567.066      302.502     223.502988 
  CLOT.      2050.000   300919.534   596557.806      242.001     225.870571 
  CLOT.      2060.000   300915.380   596548.711      201.667     228.764287 
  CLOT.      2060.500   300915.161   596548.261      200.000     228.922784 
  CERC.      2070.000   300910.791   596539.827      200.000     231.946728 
  CERC.      2080.000   300905.764   596531.184      200.000     235.129827 
  CERC.      2090.000   300900.311   596522.803      200.000     238.312925 
  CERC.      2100.000   300894.446   596514.705      200.000     241.496024 
  CERC.      2110.000   300888.183   596506.910      200.000     244.679123 
  CERC.      2117.368   300883.324   596501.372      200.000     247.024430 
  CLOT.      2120.000   300881.538   596499.438      174.490     247.923455 
  CLOT.      2130.000   300874.464   596492.373      117.526     252.456116 
  CLOT.      2140.000   300866.816   596485.937       88.601     258.757165 
  CLOT.      2147.368   300860.753   596481.755       75.000     264.531259 
  CERC.      2150.000   300858.495   596480.403       75.000     266.765370 
  CERC.      2160.000   300849.521   596476.008       75.000     275.253633 
  CERC.      2170.000   300840.042   596472.845       75.000     283.741897 
  CERC.      2180.000   300830.227   596470.971       75.000     292.230160 
  CERC.      2189.650   300820.600   596470.414       75.000     300.421335 
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Torrebesses. Ramal 3 
 
                              ===================== ======================= 
                              * * *  LLISTAT  DE   LES  ALINEACIONS  * * * 
                              ===================== ======================= 
 
 DADA TIPUS LONGITUD    P.K.       X TANGÈNCIA  Y T ANGÈNCIA    RADI        PARÀMETRE     AZIMUT     Co s/Xc/Xinf  Sin/Yc/Yinf 
 ---- ----- --------- ------------ ------------ --- --------- ------------ ------------ ------------ -- ---------- ------------ 
    1 CERC.     0.000     3000.000   300803.477   5 96451.064      -17.000                  198.6853   300820.473   596451.415 
    2 CERC.    41.938     3000.000   300803.477   5 96451.064      150.000                  198.6853   300653.509   596447.966 
      CLOT.    38.533     3041.938   300798.508   5 96409.558                    85.000     216.4845   300781.291   596364.633 
    3 CERC.   153.938     3080.472   300785.195   5 96373.439      750.000                  226.2969   300098.276   596674.507 
      CLOT.    97.200     3234.409   300709.416   5 96239.757                   270.000     239.3635   300649.715   596163.074 
    4 RECTA     0.000     3331.609   300649.715   5 96163.074                               243.4888   -0.6312165   -0.7756067 
                          3331.609   300649.715   5 96163.074                               243.4888 
 
 
                 ================================== ========== 
                 * * *  PUNTS   DE  L’EIX   EN  PLA NTA  * * * 
                 ================================== ========== 
 
   TIPUS      P.K.         X            Y            RADI          AZIMUT 
 ------- ------------ ------------ ------------ --- ----------- ------------ 
  CERC.      3000.000   300803.477   596451.064      150.000     198.685305 
  CERC.      3010.000   300803.350   596441.066      150.000     202.929436 
  CERC.      3020.000   300802.558   596431.100      150.000     207.173568 
  CERC.      3030.000   300801.103   596421.208      150.000     211.417700 
  CERC.      3040.000   300798.993   596411.435      150.000     215.661832 
  CERC.      3041.938   300798.508   596409.558      150.000     216.484345 
  CLOT.      3050.000   300796.247   596401.821      180.152     219.619633 
  CLOT.      3060.000   300792.973   596392.373      239.994     222.712851 
  CLOT.      3070.000   300789.308   596383.070      359.364     224.924934 
  CLOT.      3080.000   300785.385   596373.871      714.997     226.255883 
  CERC.      3080.472   300785.195   596373.439      750.000     226.296927 
  CERC.      3090.000   300781.315   596364.737      750.000     227.105689 
  CERC.      3100.000   300777.124   596355.658      750.000     227.954515 
  CERC.      3110.000   300772.813   596346.635      750.000     228.803341 
  CERC.      3120.000   300768.381   596337.671      750.000     229.652168 
  CERC.      3130.000   300763.831   596328.766      750.000     230.500994 
  CERC.      3140.000   300759.162   596319.923      750.000     231.349821 
  CERC.      3150.000   300754.375   596311.143      750.000     232.198647 
  CERC.      3160.000   300749.472   596302.427      750.000     233.047473 
  CERC.      3170.000   300744.454   596293.778      750.000     233.896300 

 
                 ================================== ========== 
                 * * *  PUNTS   DE  L’EIX   EN  PLA NTA  * * * 
                 ================================== ========== 
 
   TIPUS      P.K.         X            Y            RADI          AZIMUT 
 ------- ------------ ------------ ------------ --- ----------- ------------ 
  CERC.      3180.000   300739.320   596285.197      750.000     234.745126 
  CERC.      3190.000   300734.072   596276.684      750.000     235.593952 
  CERC.      3200.000   300728.712   596268.243      750.000     236.442779 
  CERC.      3210.000   300723.239   596259.873      750.000     237.291605 
  CERC.      3220.000   300717.655   596251.577      750.000     238.140431 
  CERC.      3230.000   300711.961   596243.357      750.000     238.989258 
  CERC.      3234.409   300709.416   596239.757      750.000     239.363505 
  CLOT.      3240.000   300706.158   596235.213      795.772     239.824436 
  CLOT.      3250.000   300700.254   596227.142      893.282     240.580774 
  CLOT.      3260.000   300694.259   596219.138     1018.027     241.249785 
  CLOT.      3270.000   300688.187   596211.193     1183.266     241.831468 
  CLOT.      3280.000   300682.047   596203.300     1412.541     242.325823 
  CLOT.      3290.000   300675.852   596195.450     1752.019     242.732851 
  CLOT.      3300.000   300669.611   596187.636     2306.296     243.052550 
  CLOT.      3310.000   300663.337   596179.849     3373.574     243.284922 
  CLOT.      3320.000   300657.040   596172.081     6279.541     243.429966 
  CLOT.      3330.000   300650.731   596164.322    45304.001     243.487682 
  CLOT.      3331.609   300649.715   596163.074  10 00000.000     243.488812 
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Torrebesses. Ramal 4 
 
                              ===================== ======================= 
                              * * *  LLISTAT  DE   LES  ALINEACIONS  * * * 
                              ===================== ======================= 
 
 DADA TIPUS LONGITUD    P.K.       X TANGÈNCIA  Y T ANGÈNCIA    RADI        PARÀMETRE     AZIMUT     Co s/Xc/Xinf  Sin/Yc/Yinf 
 ---- ----- --------- ------------ ------------ --- --------- ------------ ------------ ------------ -- ---------- ------------ 
    1 RECTA     0.000     4000.000   300622.356   5 96118.367                                43.4888    0.6312165    0.7756067 
      CLOT.   112.225     4000.000   300622.356   5 96118.367                   335.000      43.4888   300622.356   596118.367 
    2 CERC.    60.080     4112.225   300694.799   5 96204.057     1000.000                   47.0610   301433.785   595530.336 
      CLOT.   112.225     4172.305   300736.586   5 96247.213                   335.000      50.8859   300819.896   596322.382 
    3 RECTA    70.532     4284.530   300819.896   5 96322.382                                54.4581    0.7548505    0.6558969 
      CLOT.    30.000     4355.062   300873.137   5 96368.644                    30.000      54.4581   300873.137   596368.644 
    4 CERC.    31.400     4385.062   300898.444   5 96384.127       30.000                   86.2891   300904.856   596354.820 
    5 CERC.     0.000     4416.463   300927.020   5 96375.038      126.500                  152.9230   300833.560   596289.788 
                          4416.463   300927.020   5 96375.038                               152.9230 
 
 
                 ================================== ========== 
                 * * *  PUNTS   DE  L’EIX   EN  PLA NTA  * * * 
                 ================================== ========== 
 
   TIPUS      P.K.         X            Y            RADI          AZIMUT 
 ------- ------------ ------------ ------------ --- ----------- ------------ 
  CLOT.      4000.000   300622.356   596118.367   1 00000.000      43.488812 
  CLOT.      4010.000   300628.669   596126.122    11222.500      43.517176 
  CLOT.      4020.000   300634.989   596133.871     5611.250      43.602267 
  CLOT.      4030.000   300641.323   596141.610     3740.833      43.744084 
  CLOT.      4040.000   300647.678   596149.331     2805.625      43.942629 
  CLOT.      4050.000   300654.060   596157.029     2244.500      44.197901 
  CLOT.      4060.000   300660.477   596164.699     1870.417      44.509900 
  CLOT.      4070.000   300666.934   596172.335     1603.214      44.878626 
  CLOT.      4080.000   300673.439   596179.930     1402.813      45.304079 
  CLOT.      4090.000   300679.998   596187.479     1246.944      45.786260 
  CLOT.      4100.000   300686.617   596194.975     1122.250      46.325167 
  CLOT.      4110.000   300693.302   596202.411     1020.227      46.920801 
  CERC.      4112.225   300694.799   596204.057     1000.000      47.061045 
  CERC.      4120.000   300700.060   596209.782     1000.000      47.556017 
  CERC.      4130.000   300706.891   596217.085     1000.000      48.192637 
  CERC.      4140.000   300713.795   596224.320     1000.000      48.829257 
  CERC.      4150.000   300720.770   596231.485     1000.000      49.465876 
  CERC.      4160.000   300727.817   596238.580     1000.000      50.102496 
  CERC.      4170.000   300734.935   596245.604     1000.000      50.739116 
  CERC.      4172.305   300736.586   596247.213     1000.000      50.885857 
  CLOT.      4180.000   300742.122   596252.557     1073.610      51.358943 
  CLOT.      4190.000   300749.374   596259.443     1187.183      51.923550 
  CLOT.      4200.000   300756.683   596266.268     1327.628      52.431431 
  CLOT.      4210.000   300764.043   596273.037     1505.760      52.882584 
  CLOT.      4220.000   300771.449   596279.757     1739.101      53.277010 

 
                 ================================== ========== 
                 * * *  PUNTS   DE  L’EIX   EN  PLA NTA  * * * 
                 ================================== ========== 
 
   TIPUS      P.K.         X            Y            RADI          AZIMUT 
 ------- ------------ ------------ ------------ --- ----------- ------------ 
  CLOT.      4230.000   300778.892   596286.435     2058.023      53.614709 
  CLOT.      4240.000   300786.368   596293.076     2520.184      53.895681 
  CLOT.      4250.000   300793.871   596299.688     3250.027      54.119926 
  CLOT.      4260.000   300801.394   596306.276     4574.920      54.287444 
  CLOT.      4270.000   300808.931   596312.848     7723.418      54.398235 
  CLOT.      4280.000   300816.476   596319.411    24771.089      54.452299 
  CLOT.      4284.530   300819.896   596322.382  10 00000.000      54.458120 
  RECTA      4290.000   300824.025   596325.970        0.000      54.458120 
  RECTA      4300.000   300831.573   596332.529        0.000      54.458120 
  RECTA      4310.000   300839.122   596339.088        0.000      54.458120 
  RECTA      4320.000   300846.670   596345.647        0.000      54.458120 
  RECTA      4330.000   300854.219   596352.206        0.000      54.458120 
  RECTA      4340.000   300861.767   596358.765        0.000      54.458120 
  RECTA      4350.000   300869.316   596365.324        0.000      54.458120 
  RECTA      4355.062   300873.137   596368.644        0.000      54.458120 
  CLOT.      4360.000   300876.879   596371.866      182.276      55.320369 
  CLOT.      4370.000   300884.800   596377.961       60.251      62.349755 
  CLOT.      4380.000   300893.605   596382.657       36.090      76.452694 
  CLOT.      4385.062   300898.444   596384.127       30.000      86.288176 
  CERC.      4390.000   300903.333   596384.782       30.000      96.766937 
  CERC.      4400.000   300913.220   596383.631       30.000     117.987597 
  CERC.      4410.000   300922.186   596379.308       30.000     139.208256 
  CERC.      4416.463   300927.020   596375.038      126.500     152.923003 
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Torrebesses. Camí 1 
 
                              ===================== ======================= 
                              * * *  LLISTAT  DE   LES  ALINEACIONS  * * * 
                              ===================== ======================= 
 
 DADA TIPUS LONGITUD    P.K.       X TANGÈNCIA  Y T ANGÈNCIA    RADI        PARÀMETRE     AZIMUT     Co s/Xc/Xinf  Sin/Yc/Yinf 
 ---- ----- --------- ------------ ------------ --- --------- ------------ ------------ ------------ -- ---------- ------------ 
    1 CERC.    37.659        0.000   300820.994   5 96488.595      -40.000                  297.3508   300822.658   596448.630 
    2 CERC.    58.942      037.659   300782.886   5 96444.372      100.000                  193.2098   300683.454   596433.726 
    3 RECTA    82.256      096.601   300772.026   5 96387.303                               230.7336   -0.4642276   -0.8857159 
    4 CERC.    44.792      178.857   300733.840   5 96314.448       40.000                  230.7336   300698.412   596333.017 
    5 CERC.    26.289      223.649   300697.142   5 96293.037      -75.000                  302.0218   300694.760   596218.075 
                           249.938   300671.255   5 96289.297                               279.7067 
 
 
                 ================================== ========== 
                 * * *  PUNTS   DE  L’EIX   EN  PLA NTA  * * * 
                 ================================== ========== 
 
   TIPUS      P.K.         X            Y            RADI          AZIMUT 
 ------- ------------ ------------ ------------ --- ----------- ------------ 
  CERC.       000.000   300795.806   596478.277      -40.000     253.145991 
  CERC.       010.000   300789.306   596470.712      -40.000     237.230497 
  CERC.       020.000   300784.880   596461.774      -40.000     221.315002 
  CERC.       030.000   300782.802   596452.018      -40.000     205.399508 
  CERC.       037.659   300782.886   596444.372      100.000     193.209846 
  CERC.       040.000   300783.108   596442.041      100.000     194.700173 
  CERC.       050.000   300783.440   596432.051      100.000     201.066371 
  CERC.       060.000   300782.773   596422.077      100.000     207.432569 
  CERC.       070.000   300781.114   596412.220      100.000     213.798766 
  CERC.       080.000   300778.479   596402.578      100.000     220.164964 
  CERC.       090.000   300774.895   596393.247      100.000     226.531162 
  CERC.       096.601   300772.026   596387.303      100.000     230.733489 
  RECTA       100.000   300770.448   596384.293        0.000     230.733609 
  RECTA       110.000   300765.806   596375.436        0.000     230.733609 
  RECTA       120.000   300761.163   596366.578        0.000     230.733609 

 
                 ================================== ========== 
                 * * *  PUNTS   DE  L’EIX   EN  PLA NTA  * * * 
                 ================================== ========== 
 
   TIPUS      P.K.         X            Y            RADI          AZIMUT 
 ------- ------------ ------------ ------------ --- ----------- ------------ 
  RECTA       130.000   300756.521   596357.721        0.000     230.733609 
  RECTA       140.000   300751.879   596348.864        0.000     230.733609 
  RECTA       150.000   300747.236   596340.007        0.000     230.733609 
  RECTA       160.000   300742.594   596331.150        0.000     230.733609 
  RECTA       170.000   300737.952   596322.293        0.000     230.733609 
  CERC.       178.857   300733.840   596314.448       40.000     230.733793 
  CERC.       180.000   300733.295   596313.443       40.000     232.552934 
  CERC.       190.000   300727.368   596305.421       40.000     248.468428 
  CERC.       200.000   300719.641   596299.115       40.000     264.383922 
  CERC.       210.000   300710.593   596294.917       40.000     280.299417 
  CERC.       220.000   300700.788   596293.088       40.000     296.214911 
  CERC.       223.649   300697.141   596293.037      -75.000     302.021368 
  CERC.       230.000   300690.792   596292.970      -75.000     296.630472 
  CERC.       240.000   300680.871   596291.778      -75.000     288.142208 
  CERC.       249.938   300671.255   596289.297      -75.000     279.706572 
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Torrebesses. Camí 2 
 
                              ===================== ======================= 
                              * * *  LLISTAT  DE   LES  ALINEACIONS  * * * 
                              ===================== ======================= 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y T ANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Co s/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf 
 ---- ----- --------- ------------ ------------ --- --------- ------------ ------------ ------------ -- ---------- ------------ 
    1 CIRC.    15.562        0.000   300507.229   5 95970.806      -12.000                  116.9659   300510.389   595982.382 
    2 CIRC.    36.803       15.562   300520.678   5 95976.207      200.000                   34.4094   300692.168   595873.294 
    3 RECTA   199.578       52.364   300542.404   5 96005.849                                46.1240    0.6627719    0.7488214 
    4 CIRC.   296.492      251.942   300674.679   5 96155.297     1500.000                   46.1240   301797.911   595161.139 
    5 CIRC.    30.220      548.434   300891.779   5 96356.516       20.000                   58.7075   300903.861   596340.577 
    6 RECTA    61.256      578.654   300919.049   5 96353.590                               154.9008    0.6506316   -0.7593935 
    7 CIRC.    16.183      639.910   300958.904   5 96307.073      -75.000                  154.9008   301015.858   596355.870 
                           656.093   300970.672   5 96296.010                               141.1642 
 
 
                 ================================== ========== 
                 * * *  PUNTS   DE  L’EIX   EN  PLA NTA  * * * 
                 ================================== ========== 
 
   TIPO       P.K.         X            Y            RADIO          AZIMUT 
 ------- ------------ ------------ ------------ --- ----------- ------------ 
  CIRC.         0.000   300507.229   595970.806      -12.000     116.965942 
  CIRC.        10.000   300516.832   595972.259      -12.000      63.914294 
  CIRC.        15.562   300520.678   595976.208      200.000      34.409502 
  CIRC.        20.000   300523.004   595979.987      200.000      35.822161 
  CIRC.        30.000   300528.548   595988.309      200.000      39.005260 
  CIRC.        40.000   300534.501   595996.343      200.000      42.188359 
  CIRC.        50.000   300540.848   596004.069      200.000      45.371458 
  CIRC.        52.364   300542.404   596005.848      200.000      46.123942 
  RECTA        60.000   300547.465   596011.566        0.000      46.124018 
  RECTA        70.000   300554.093   596019.055        0.000      46.124018 
  RECTA        80.000   300560.720   596026.543        0.000      46.124018 
  RECTA        90.000   300567.348   596034.031        0.000      46.124018 
  RECTA       100.000   300573.976   596041.519        0.000      46.124018 
  RECTA       110.000   300580.604   596049.007        0.000      46.124018 
  RECTA       120.000   300587.231   596056.496        0.000      46.124018 
  RECTA       130.000   300593.859   596063.984        0.000      46.124018 
  RECTA       140.000   300600.487   596071.472        0.000      46.124018 
  RECTA       150.000   300607.114   596078.960        0.000      46.124018 
  RECTA       160.000   300613.742   596086.449        0.000      46.124018 
  RECTA       170.000   300620.370   596093.937        0.000      46.124018 
  RECTA       180.000   300626.998   596101.425        0.000      46.124018 
  RECTA       190.000   300633.625   596108.913        0.000      46.124018 
  RECTA       200.000   300640.253   596116.401        0.000      46.124018 
  RECTA       210.000   300646.881   596123.890        0.000      46.124018 
  RECTA       220.000   300653.508   596131.378        0.000      46.124018 
  RECTA       230.000   300660.136   596138.866        0.000      46.124018 
  RECTA       240.000   300666.764   596146.354        0.000      46.124018 
  

 
                 ================================== ========== 
                 * * *  PUNTS   DE  L’EIX   EN  PLA NTA  * * * 
                 ================================== ========== 
  
   TIPO       P.K.         X            Y            RADIO          AZIMUT 
 ------- ------------ ------------ ------------ --- ----------- ------------ 
  RECTA       250.000   300673.392   596153.842        0.000      46.124018 
  RECTA       251.942   300674.679   596155.297        0.000      46.124018 
  CIRC.       260.000   300680.036   596161.316     1500.000      46.466001 
  CIRC.       270.000   300686.728   596168.747     1500.000      46.890415 
  CIRC.       280.000   300693.470   596176.132     1500.000      47.314828 
  CIRC.       290.000   300700.261   596183.472     1500.000      47.739241 
  CIRC.       300.000   300707.101   596190.767     1500.000      48.163654 
  CIRC.       310.000   300713.990   596198.016     1500.000      48.588067 
  CIRC.       320.000   300720.926   596205.219     1500.000      49.012481 
  CIRC.       330.000   300727.911   596212.376     1500.000      49.436894 
  CIRC.       340.000   300734.943   596219.486     1500.000      49.861307 
  CIRC.       350.000   300742.022   596226.549     1500.000      50.285720 
  CIRC.       360.000   300749.148   596233.564     1500.000      50.710133 
  CIRC.       370.000   300756.321   596240.532     1500.000      51.134546 
  CIRC.       380.000   300763.540   596247.452     1500.000      51.558960 
  CIRC.       390.000   300770.805   596254.324     1500.000      51.983373 
  CIRC.       400.000   300778.115   596261.147     1500.000      52.407786 
  CIRC.       410.000   300785.471   596267.921     1500.000      52.832199 
  CIRC.       420.000   300792.872   596274.646     1500.000      53.256612 
  CIRC.       430.000   300800.318   596281.321     1500.000      53.681026 
  CIRC.       440.000   300807.808   596287.947     1500.000      54.105439 
  CIRC.       450.000   300815.342   596294.523     1500.000      54.529852 
  CIRC.       460.000   300822.920   596301.048     1500.000      54.954265 
  CIRC.       470.000   300830.541   596307.522     1500.000      55.378678 
  CIRC.       480.000   300838.205   596313.946     1500.000      55.803091 
  CIRC.       490.000   300845.911   596320.318     1500.000      56.227505 
  CIRC.       500.000   300853.660   596326.639     1500.000      56.651918 
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                 ================================== ========== 
                 * * *  PUNTS   DE  L’EIX   EN  PLA NTA  * * * 
                 ================================== ========== 
 
   TIPO       P.K.         X            Y            RADIO          AZIMUT 
 ------- ------------ ------------ ------------ --- ----------- ------------ 
  CIRC.       510.000   300861.451   596332.908     1500.000      57.076331 
  CIRC.       520.000   300869.284   596339.125     1500.000      57.500744 
  CIRC.       530.000   300877.158   596345.290     1500.000      57.925157 
  CIRC.       540.000   300885.072   596351.402     1500.000      58.349571 
  CIRC.       548.434   300891.779   596356.516       20.000      58.708091 
  CIRC.       550.000   300893.063   596357.412       20.000      63.692824 
  CIRC.       560.000   300902.456   596360.528       20.000      95.523813 
  CIRC.       570.000   300912.193   596358.759       20.000     127.354801 
  RECTA       578.654   300919.049   596353.590        0.000     154.900847 
  RECTA       580.000   300919.924   596352.568        0.000     154.900847 
  RECTA       590.000   300926.431   596344.974        0.000     154.900847 
  RECTA       600.000   300932.937   596337.380        0.000     154.900847 

 
                 ================================== ========== 
                 * * *  PUNTS   DE  L’EIX   EN  PLA NTA  * * * 
                 ================================== ========== 
 
   TIPO       P.K.         X            Y            RADIO          AZIMUT 
 ------- ------------ ------------ ------------ --- ----------- ------------ 
  RECTA       610.000   300939.443   596329.786        0.000     154.900847 
  RECTA       620.000   300945.950   596322.192        0.000     154.900847 
  RECTA       630.000   300952.456   596314.598        0.000     154.900847 
  CIRC.       639.910   300958.904   596307.072      -75.000     154.900607 
  CIRC.       640.000   300958.962   596307.004      -75.000     154.824213 
  CIRC.       650.000   300965.964   596299.874      -75.000     146.335949 
  CIRC.       656.093   300970.672   596296.010      -75.000     141.164050 
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Torrebesses. Camí 3 
 
                              ===================== ======================= 
                              * * *  LLISTAT  DE   LES  ALINEACIONS  * * * 
                              ===================== ======================= 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y T ANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Co s/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf 
 ---- ----- --------- ------------ ------------ --- --------- ------------ ------------ ------------ -- ---------- ------------ 
    1 CIRC.    30.315        0.000   300976.750   5 96299.545      -75.000                    6.7686   300902.174   596307.504 
    2 CIRC.    85.956       30.315   300973.871   5 96329.516     -200.000                  381.0365   300782.679   596270.817 
    3 CIRC.    36.878      116.271   300932.025   5 96403.842       40.000                  353.6758   300961.895   596430.447 
    4 RECTA    81.046      153.149   300922.647   5 96438.170                                12.3688    0.1930689    0.9811852 
    5 CIRC.    36.062      234.195   300938.295   5 96517.690      200.000                   12.3688   301134.532   596479.077 
    6 CIRC.    25.045      270.257   300948.401   5 96552.256      -75.000                   23.8476   300878.602   596579.699 
    7 CIRC.    17.452      295.302   300953.540   5 96576.650       75.000                    2.5884   301028.478   596573.602 
    8 RECTA    90.117      312.754   300956.262   5 96593.848                                17.4017    0.2699545    0.9628731 
    9 CIRC.    69.935      402.870   300980.589   5 96680.619    -1000.000                   17.4017   300017.716   596950.574 
   10 RECTA    54.098      472.806   300997.100   5 96748.563                                12.9495    0.2020107    0.9793833 
                           526.903   301008.028   5 96801.545                                12.9495 
 
 
                 ================================== ========== 
                 * * *  PUNTS   DE  L’EIX   EN  PLA NTA  * * * 
                 ================================== ========== 
 
   TIPO       P.K.         X            Y            RADIO          AZIMUT 
 ------- ------------ ------------ ------------ --- ----------- ------------ 
  CIRC.         0.000   300976.750   596299.545      -75.000       6.768639 
  CIRC.        10.000   300977.146   596309.529      -75.000     398.280376 
  CIRC.        20.000   300976.212   596319.478      -75.000     389.792112 
  CIRC.        30.000   300973.963   596329.214      -75.000     381.303848 
  CIRC.        30.315   300973.871   596329.516     -200.000     381.036501 
  CIRC.        40.000   300970.805   596338.702     -200.000     377.953670 
  CIRC.        50.000   300967.177   596348.019     -200.000     374.770571 
  CIRC.        60.000   300963.088   596357.144     -200.000     371.587472 
  CIRC.        70.000   300958.548   596366.053     -200.000     368.404373 
  CIRC.        80.000   300953.569   596374.724     -200.000     365.221274 
  CIRC.        90.000   300948.162   596383.135     -200.000     362.038176 
  CIRC.       100.000   300942.342   596391.265     -200.000     358.855077 
  CIRC.       110.000   300936.122   596399.094     -200.000     355.671978 
  CIRC.       116.271   300932.025   596403.842     -200.000     353.675857 
  CIRC.       120.000   300929.678   596406.738       40.000     359.610209 
  CIRC.       130.000   300924.814   596415.445       40.000     375.525703 
  CIRC.       140.000   300922.256   596425.085       40.000     391.441197 
  CIRC.       150.000   300922.161   596435.059       40.000       7.356691 
  CIRC.       153.149   300922.647   596438.169       40.000      12.368481 
  RECTA       160.000   300923.970   596444.891        0.000      12.368816 
  RECTA       170.000   300925.901   596454.703        0.000      12.368816 
  RECTA       180.000   300927.831   596464.515        0.000      12.368816 
  RECTA       190.000   300929.762   596474.327        0.000      12.368816 
  RECTA       200.000   300931.693   596484.139        0.000      12.368816 
   

 
                 ================================== ========== 
                 * * *  PUNTS   DE  L’EIX   EN  PLA NTA  * * * 
                 ================================== ========== 
   
   TIPO       P.K.         X            Y            RADIO          AZIMUT 
 ------- ------------ ------------ ------------ --- ----------- ------------ 
  RECTA       210.000   300933.623   596493.951        0.000      12.368816 
  RECTA       220.000   300935.554   596503.763        0.000      12.368816 
  RECTA       230.000   300937.485   596513.574        0.000      12.368816 
  CIRC.       234.195   300938.295   596517.691      200.000      12.368824 
  CIRC.       240.000   300939.498   596523.369      200.000      14.216613 
  CIRC.       250.000   300941.955   596533.061      200.000      17.399712 
  CIRC.       260.000   300944.894   596542.619      200.000      20.582811 
  CIRC.       270.000   300948.307   596552.017      200.000      23.765910 
  CIRC.       270.257   300948.401   596552.257      -75.000      23.847397 
  CIRC.       280.000   300951.368   596561.530      -75.000      15.577281 
  CIRC.       290.000   300953.137   596571.364      -75.000       7.089018 
  CIRC.       295.302   300953.540   596576.650      -75.000       2.588540 
  CIRC.       300.000   300953.877   596581.335       75.000       6.575999 
  CIRC.       310.000   300955.568   596591.184       75.000      15.064262 
  RECTA       312.754   300956.262   596593.848        0.000      17.401734 
  RECTA       320.000   300958.218   596600.825        0.000      17.401734 
  RECTA       330.000   300960.918   596610.454        0.000      17.401734 
  RECTA       340.000   300963.617   596620.083        0.000      17.401734 
  RECTA       350.000   300966.317   596629.712        0.000      17.401734 
  RECTA       360.000   300969.016   596639.340        0.000      17.401734 
  RECTA       370.000   300971.716   596648.969        0.000      17.401734 
  RECTA       380.000   300974.416   596658.598        0.000      17.401734 
  RECTA       390.000   300977.115   596668.227        0.000      17.401734 
  RECTA       400.000   300979.815   596677.855        0.000      17.401734 
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                 ================================== ========== 
                 * * *  PUNTS   DE  L’EIX   EN  PLA NTA  * * * 
                 ================================== ========== 
 
   TIPO       P.K.         X            Y            RADIO          AZIMUT 
 ------- ------------ ------------ ------------ --- ----------- ------------ 
  RECTA       402.870   300980.589   596680.619        0.000      17.401734 
  CIRC.       410.000   300982.490   596687.491    -1000.000      16.947848 
  CIRC.       420.000   300985.072   596697.152    -1000.000      16.311228 
  CIRC.       430.000   300987.558   596706.838    -1000.000      15.674608 
  CIRC.       440.000   300989.947   596716.548    -1000.000      15.037989 
  CIRC.       450.000   300992.238   596726.282    -1000.000      14.401369 
  CIRC.       460.000   300994.433   596736.038    -1000.000      13.764749 
  CIRC.       470.000   300996.529   596745.816    -1000.000      13.128129 
   

 
                
                 ================================== ========== 
                 * * *  PUNTS   DE  L’EIX   EN  PLA NTA  * * * 
                 ================================== ========== 
 
   TIPO       P.K.         X            Y            RADIO          AZIMUT 
 ------- ------------ ------------ ------------ --- ----------- ------------ 
  RECTA       472.806   300997.100   596748.563        0.000      12.949515 
  RECTA       480.000   300998.553   596755.609        0.000      12.949515 
  RECTA       490.000   301000.573   596765.403        0.000      12.949515 
  RECTA       500.000   301002.593   596775.197        0.000      12.949515 
  RECTA       510.000   301004.613   596784.990        0.000      12.949515 
  RECTA       520.000   301006.633   596794.784        0.000      12.949515 
  RECTA       526.903   301008.028   596801.545        0.000      12.949515 
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Torrebesses. Camí 4 
 
                              ===================== ======================= 
                              * * *  LLISTAT  DE   LES  ALINEACIONS  * * * 
                              ===================== ======================= 
 
 DADA TIPUS LONGITUD    P.K.       X TANGÈNCIA  Y T ANGÈNCIA    RADI        PARÀMETRE     AZIMUT     Co s/Xc/Xinf  Sin/Yc/Yinf 
 ---- ----- --------- ------------ ------------ --- --------- ------------ ------------ ------------ -- ---------- ------------ 
    1 RECTA     6.806        0.000   300989.097   5 96807.288                               218.4062   -0.2851124   -0.9584941 
    2 CERC.    35.893        6.806   300987.157   5 96800.764      500.000                  218.4062   300507.910   596943.320 
    3 RECTA   151.329       42.700   300975.697   5 96766.757                               222.9763   -0.3531260   -0.9355758 
    4 CERC.   126.602      194.029   300922.259   5 96625.177      550.000                  222.9763   300407.692   596819.397 
    5 CERC.     11.48      296.250   300864.374   5 96512.898       10.000                  237.6303   300818.706   596543.548 
                           307.730   300820.994   5 96488.595                               297.3508    
 
 
                 ================================== ========== 
                 * * *  PUNTS   DE  L’EIX   EN  PLA NTA  * * * 
                 ================================== ========== 
 
   TIPUS      P.K.         X            Y            RADI          AZIMUT 
 ------- ------------ ------------ ------------ --- ----------- ------------ 
  RECTA         0.000   300989.097   596807.288        0.000     218.406186 
  RECTA         6.806   300987.157   596800.764        0.000     218.406186 
  CERC.        10.000   300986.236   596797.706      500.000     218.812803 
  CERC.        20.000   300983.229   596788.169      500.000     220.086042 
  CERC.        30.000   300980.031   596778.694      500.000     221.359282 
  CERC.        40.000   300976.644   596769.286      500.000     222.632521 
  RECTA        42.700   300975.697   596766.757        0.000     222.976264 
  RECTA        50.000   300973.119   596759.927        0.000     222.976264 
  RECTA        60.000   300969.588   596750.571        0.000     222.976264 
  RECTA        70.000   300966.057   596741.216        0.000     222.976264 
  RECTA        80.000   300962.526   596731.860        0.000     222.976264 
  RECTA        90.000   300958.994   596722.504        0.000     222.976264 
  RECTA       100.000   300955.463   596713.148        0.000     222.976264 
  RECTA       110.000   300951.932   596703.793        0.000     222.976264 
  RECTA       120.000   300948.401   596694.437        0.000     222.976264 
  RECTA       130.000   300944.869   596685.081        0.000     222.976264 
  RECTA       140.000   300941.338   596675.725        0.000     222.976264 
  RECTA       150.000   300937.807   596666.370        0.000     222.976264 
  RECTA       160.000   300934.276   596657.014        0.000     222.976264 
  RECTA       170.000   300930.744   596647.658        0.000     222.976264 
  RECTA       180.000   300927.213   596638.302        0.000     222.976264 
  RECTA       190.000   300923.682   596628.947        0.000     222.976264 
  CERC.       194.029   300922.259   596625.177      550.000     222.976281 
  CERC.       200.000   300920.120   596619.602      550.000     223.667419 
  CERC.       210.000   300916.403   596610.319      550.000     224.824910 
  CERC.       220.000   300912.518   596601.105      550.000     225.982400 
  CERC.       230.000   300908.466   596591.963      550.000     227.139891 
  CERC.       240.000   300904.248   596582.896      550.000     228.297381 
  CERC.       250.000   300899.866   596573.907      550.000     229.454872 
  CERC.       260.000   300895.322   596565.000      550.000     230.612362 

 
                 ================================== ========== 
                 * * *  PUNTS   DE  L’EIX   EN  PLA NTA  * * * 
                 ================================== ========== 
 
   TIPUS      P.K.         X            Y            RADI          AZIMUT 
 ------- ------------ ------------ ------------ --- ----------- ------------ 
  CERC.       270.000   300890.616   596556.176      550.000     231.769853 
  CERC.       280.000   300885.750   596547.440      550.000     232.927343 
  CERC.       290.000   300880.727   596538.793      550.000     234.084834 
  CERC.       296.250   300875.547   596530.239       10.000     235.242324 
  CERC.       300.000   300870.213   596521.781       10.000     236.399814 
  CERC.       307.730   300864.726   596513.421       10.000     237.557305 
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Torrebesses. Desviament  Provisional C-12 
 
                              ===================== ======================= 
                              * * *  LLISTAT  DE   LES  ALINEACIONS  * * * 
                              ===================== ======================= 
 
 DADA TIPUS LONGITUD    P.K.       X TANGÈNCIA  Y T ANGÈNCIA    RADI        PARÀMETRE     AZIMUT     Co s/Xc/Xinf  Sin/Yc/Yinf 
 ---- ----- --------- ------------ ------------ --- --------- ------------ ------------ ------------ -- ---------- ------------ 
    1 RECTA    31.591        0.000   300998.636   5 96799.105                               218.7189   -0.2898164   -0.9570823 
    2 CERC.    84.709       31.591   300989.480   5 96768.869      300.000                  218.7189   300702.356   596855.814 
    3 CERC.    68.120      116.300   300953.885   5 96692.312     -300.000                  236.6946   301205.414   596528.810 
    4 CERC.   176.426      184.420   300923.534   5 96631.491      549.000                  222.2391   300407.692   596819.397 
    5 CERC.    88.923      360.846   300837.775   5 96478.178     -300.000                  242.6974   301072.793   596291.720 
    6 CERC.    72.014      449.769   300793.562   5 96401.402      747.000                  223.8275   300098.276   596674.508 
    7 CERC.    93.680      521.783   300764.046   5 96335.745      250.000                  229.9648   300541.231   596449.119 
    8 CERC.    51.423      615.462   300707.089   5 96262.060     -250.000                  253.8200   300872.946   596075.000 
    9 RECTA   152.969      666.885   300672.379   5 96224.241                               240.7253   -0.5969636   -0.8022683 
   10 CERC.    61.007      819.855   300581.062   5 96101.519     -300.000                  240.7253   300821.742   595922.429 
   11 CERC.    74.030      880.862   300549.853   5 96049.221      300.000                  227.7792   300277.963   596176.012 
   12 RECTA    37.645      954.892   300510.645   5 95986.647                               243.4888   -0.6312164   -0.7756067 
                           992.537   300486.883   5 95957.450                               243.4888 
 
 
                 ================================== ========== 
                 * * *  PUNTS   DE  L’EIX   EN  PLA NTA  * * * 
                 ================================== ========== 
 
   TIPUS      P.K.         X            Y            RADI          AZIMUT 
 ------- ------------ ------------ ------------ --- ----------- ------------ 
  RECTA         0.000   300998.636   596799.105        0.000     218.718852 
  RECTA        10.000   300995.738   596789.534        0.000     218.718852 
  RECTA        20.000   300992.840   596779.963        0.000     218.718852 
  RECTA        30.000   300989.942   596770.393        0.000     218.718852 
  RECTA        31.591   300989.480   596768.870        0.000     218.718852 
  CERC.        40.000   300986.931   596760.857      300.000     220.503193 
  CERC.        50.000   300983.608   596751.426      300.000     222.625258 
  CERC.        60.000   300979.973   596742.110      300.000     224.747324 
  CERC.        70.000   300976.029   596732.921      300.000     226.869390 
  CERC.        80.000   300971.782   596723.869      300.000     228.991456 
  CERC.        90.000   300967.235   596714.963      300.000     231.113522 
  CERC.       100.000   300962.393   596706.213      300.000     233.235588 
  CERC.       110.000   300957.263   596697.630      300.000     235.357654 
  CERC.       116.300   300953.885   596692.312      300.000     236.694555 
  CERC.       120.000   300951.888   596689.198     -300.000     235.909530 
  CERC.       130.000   300946.683   596680.659     -300.000     233.787465 
  CERC.       140.000   300941.766   596671.952     -300.000     231.665399 
  CERC.       150.000   300937.142   596663.086     -300.000     229.543333 
  CERC.       160.000   300932.816   596654.071     -300.000     227.421267 
  CERC.       170.000   300928.793   596644.916     -300.000     225.299201 
  CERC.       180.000   300925.077   596635.633     -300.000     223.177135 
  CERC.       184.420   300923.534   596631.491     -300.000     222.239182 
   

 
                 ================================== ========== 
                 * * *  PUNTS   DE  L’EIX   EN  PLA NTA  * * * 
                 ================================== ========== 
   
   TIPO       P.K.         X            Y            RADIO          AZIMUT 
 ------- ------------ ------------ ------------ --- ----------- ------------ 
  CERC.       190.000   300921.598   596626.258      549.000     222.886111 
  CERC.       200.000   300917.994   596616.930      549.000     224.045710 
  CERC.       210.000   300914.222   596607.669      549.000     225.205309 
  CERC.       220.000   300910.282   596598.478      549.000     226.364908 
  CERC.       230.000   300906.174   596589.360      549.000     227.524507 
  CERC.       240.000   300901.902   596580.319      549.000     228.684106 
  CERC.       250.000   300897.465   596571.357      549.000     229.843705 
  CERC.       260.000   300892.866   596562.478      549.000     231.003303 
  CERC.       270.000   300888.106   596553.684      549.000     232.162902 
  CERC.       280.000   300883.187   596544.977      549.000     233.322501 
  CERC.       290.000   300878.110   596536.362      549.000     234.482100 
  CERC.       300.000   300872.877   596527.841      549.000     235.641699 
  CERC.       310.000   300867.489   596519.417      549.000     236.801298 
  CERC.       320.000   300861.949   596511.092      549.000     237.960897 
  CERC.       330.000   300856.258   596502.869      549.000     239.120495 
  CERC.       340.000   300850.419   596494.751      549.000     240.280094 
  CERC.       350.000   300844.432   596486.741      549.000     241.439693 
  CERC.       360.000   300838.301   596478.842      549.000     242.599292 
  CERC.       360.846   300837.775   596478.179      549.000     242.697394 
  CERC.       370.000   300832.196   596470.922     -300.000     240.755012 
  CERC.       380.000   300826.358   596462.804     -300.000     238.632946 
  CERC.       390.000   300820.793   596454.496     -300.000     236.510880 
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                 ================================== ========== 
                 * * *  PUNTS   DE  L’EIX   EN  PLA NTA  * * * 
                 ================================== ========== 
 
   TIPO       P.K.         X            Y            RADIO          AZIMUT 
 ------- ------------ ------------ ------------ --- ----------- ------------ 
  CERC.       400.000   300815.508   596446.007     -300.000     234.388814 
  CERC.       410.000   300810.509   596437.347     -300.000     232.266748 
  CERC.       420.000   300805.801   596428.525     -300.000     230.144682 
  CERC.       430.000   300801.390   596419.551     -300.000     228.022616 
  CERC.       440.000   300797.281   596410.435     -300.000     225.900550 
  CERC.       449.769   300793.562   596401.402     -300.000     223.827504 
  CERC.       450.000   300793.477   596401.187      747.000     223.847174 
  CERC.       460.000   300789.756   596391.905      747.000     224.699409 
  CERC.       470.000   300785.911   596382.674      747.000     225.551644 
  CERC.       480.000   300781.943   596373.495      747.000     226.403880 
  CERC.       490.000   300777.852   596364.370      747.000     227.256115 
  CERC.       500.000   300773.640   596355.300      747.000     228.108350 
  CERC.       510.000   300769.306   596346.288      747.000     228.960585 
  CERC.       520.000   300764.852   596337.335      747.000     229.812821 
  CERC.       521.783   300764.046   596335.745      250.000     229.964817 
  CERC.       530.000   300760.200   596328.484      250.000     232.057259 
  CERC.       540.000   300755.200   596319.824      250.000     234.603738 
  CERC.       550.000   300749.859   596311.371      250.000     237.150217 
  CERC.       560.000   300744.183   596303.138      250.000     239.696696 
  CERC.       570.000   300738.183   596295.139      250.000     242.243175 
  CERC.       580.000   300731.868   596287.386      250.000     244.789654 
  CERC.       590.000   300725.248   596279.892      250.000     247.336133 
  CERC.       600.000   300718.334   596272.669      250.000     249.882612 
  CERC.       610.000   300711.136   596265.728      250.000     252.429091 
  CERC.       615.462   300707.089   596262.060      250.000     253.819978 
  CERC.       620.000   300703.721   596259.019     -250.000     252.664522 
  CERC.       630.000   300696.498   596252.104     -250.000     250.118043 
  CERC.       640.000   300689.556   596244.907     -250.000     247.571564 
  CERC.       650.000   300682.909   596237.437     -250.000     245.025085 
  CERC.       660.000   300676.565   596229.708     -250.000     242.478605 
  CERC.       666.885   300672.379   596224.241     -250.000     240.725355 
   
   

 
                 ================================== ========== 
                 * * *  PUNTS   DE  L’EIX   EN  PLA NTA  * * * 
                 ================================== ========== 
   
   TIPO       P.K.         X            Y            RADIO          AZIMUT 
 ------- ------------ ------------ ------------ --- ----------- ------------ 
  RECTA       670.000   300670.520   596221.742        0.000     240.725270 
  RECTA       680.000   300664.550   596213.719        0.000     240.725270 
  RECTA       690.000   300658.580   596205.697        0.000     240.725270 
  RECTA       700.000   300652.611   596197.674        0.000     240.725270 
  RECTA       710.000   300646.641   596189.651        0.000     240.725270 
  RECTA       720.000   300640.672   596181.629        0.000     240.725270 
  RECTA       730.000   300634.702   596173.606        0.000     240.725270 
  RECTA       740.000   300628.732   596165.583        0.000     240.725270 
  RECTA       750.000   300622.763   596157.561        0.000     240.725270 
  RECTA       760.000   300616.793   596149.538        0.000     240.725270 
  RECTA       770.000   300610.823   596141.515        0.000     240.725270 
  RECTA       780.000   300604.854   596133.493        0.000     240.725270 
  RECTA       790.000   300598.884   596125.470        0.000     240.725270 
  RECTA       800.000   300592.914   596117.447        0.000     240.725270 
  RECTA       810.000   300586.945   596109.425        0.000     240.725270 
  CERC.       819.855   300581.062   596101.518     -300.000     240.725207 
  CERC.       820.000   300580.975   596101.402     -300.000     240.694437 
  CERC.       830.000   300575.144   596093.278     -300.000     238.572371 
  CERC.       840.000   300569.587   596084.965     -300.000     236.450305 
  CERC.       850.000   300564.311   596076.471     -300.000     234.328239 
  CERC.       860.000   300559.320   596067.806     -300.000     232.206173 
  CERC.       870.000   300554.621   596058.980     -300.000     230.084107 
  CERC.       880.000   300550.218   596050.001     -300.000     227.962042 
  CERC.       880.862   300549.853   596049.221      300.000     227.779247 
  CERC.       890.000   300545.865   596040.999      300.000     229.718391 
  CERC.       900.000   300541.217   596032.146      300.000     231.840457 
  CERC.       910.000   300536.276   596023.452      300.000     233.962523 
  CERC.       920.000   300531.048   596014.928      300.000     236.084589 
  CERC.       930.000   300525.539   596006.583      300.000     238.206655 
  CERC.       940.000   300519.755   595998.426      300.000     240.328721 
  CERC.       950.000   300513.702   595990.466      300.000     242.450787 
  RECTA       954.892   300510.645   595986.647        0.000     243.488808 
  RECTA       960.000   300507.421   595982.685        0.000     243.488808 
  RECTA       970.000   300501.109   595974.929        0.000     243.488808 
  RECTA       980.000   300494.796   595967.173        0.000     243.488808 
  RECTA       990.000   300488.484   595959.417        0.000     243.488808 
  RECTA       992.537   300486.883   595957.449        0.000     243.488808 
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Torrebesses. Desviament  Provisional LV-7004 
 
                              ===================== ======================= 
                              * * *  LLISTAT  DE   LES  ALINEACIONS  * * * 
                              ===================== ======================= 
 
 DADA TIPUS LONGITUD    P.K.       X TANGÈNCIA  Y T ANGÈNCIA    RADI        PARÀMETRE     AZIMUT     Co s/Xc/Xinf  Sin/Yc/Yinf 
 ---- ----- --------- ------------ ------------ --- --------- ------------ ------------ ------------ -- ---------- ------------ 
    1 RECTA    50.935      170.000   300794.227   5 96403.056                               122.5236    0.9380627   -0.3464654 
    2 CERC.    13.708      220.935   300842.007   5 96385.409      -30.000                  122.5236   300852.401   596413.551 
    3 CERC.    77.648      234.643   300855.490   5 96383.710       72.500                   93.4344   300862.953   596311.595 
    4 CERC.    33.251      312.292   300922.671   5 96352.706     -100.000                  161.6172   301005.039   596409.411 
    5 CERC.    50.303      345.543   300945.692   5 96328.925      100.000                  140.4487   300886.345   596248.440 
    6 RECTA    28.837      395.846   300977.141   5 96290.345                               172.4726   300977.141   596290.345 
    7 CERC.    28.837      424.683   300989.225   5 96264.162      -90.000                  169.6845    0.4190502   -0.9079631 
      CERC.    22.083      446.766   300993.255   5 96251.452      -90.000                  160.3334 
 
 
                 ================================== ==========                                             ============================================ 
                 * * *  PUNTS   DE  L’EIX   EN  PLA NTA  * * *                                             * * *  PUNTS   DE  L’EIX   EN  PLANTA  * * * 
                 ================================== ==========                                             ============================================ 
 
   TIPUS      P.K.         X            Y            RADI          AZIMUT                    TIPUS      P.K.         X            Y            RADI          AZIMUT 
 ------- ------------ ------------ ------------ --- ----------- ------------                 ------- -- ---------- ------------ ------------ --------------  ------------ 
  RECTA       170.000   300794.227   596403.056        0.000     122.523640                  CERC.       345.543   300945.692   596328.925     -100.000     140.448724 
  RECTA       180.000   300803.607   596399.591        0.000     122.523640                  CERC.       350.000   300949.219   596326.201      100.000     143.285994 
  RECTA       190.000   300812.988   596396.127        0.000     122.523640                  CERC.       360.000   300956.668   596319.536      100.000     149.652192 
  RECTA       200.000   300822.369   596392.662        0.000     122.523640                  CERC.       370.000   300963.414   596312.160      100.000     156.018389 
  RECTA       210.000   300831.749   596389.197        0.000     122.523640                  CERC.       380.000   300969.391   596304.148      100.000     162.384587 
  RECTA       220.000   300841.130   596385.733        0.000     122.523640                  CERC.       390.000   300974.537   596295.578      100.000     168.750785 
  RECTA       220.935   300842.007   596385.409        0.000     122.523640                  RECTA       395.846   300977.141   596290.345        0.000     172.472464 
  CERC.       230.000   300850.852   596383.591      -30.000     103.287581                  RECTA       400.000   300978.882   596286.573        0.000     172.472626 
  CERC.       234.643   300855.489   596383.710      -30.000      93.434829                  RECTA       410.000   300983.072   596277.494        0.000     172.472626 
  CERC.       240.000   300860.833   596384.064       72.500      98.138160                  RECTA       420.000   300987.263   596268.414        0.000     172.472626 
  CERC.       250.000   300870.818   596383.668       72.500     106.919122                  CERC.       424.683   300989.225   596264.162      -90.000     169.684556 
  CERC.       260.000   300880.652   596381.902       72.500     115.700085                  CERC.       430.000   300990.765   596259.442      -90.000     166.667897 
  CERC.       270.000   300890.151   596378.800       72.500     124.481047                  CERC.       440.000   300991.545   596255.152      -90.000     164.556789 
  CERC.       280.000   300899.133   596374.423       72.500     133.262010                  CERC.       446.766   300993.255   596251.452      -90.000     160.333456 
  CERC.       290.000   300907.428   596368.852       72.500     142.042972 
  CERC.       300.000   300914.878   596362.193       72.500     150.823934 
  CERC.       310.000   300921.342   596354.573       72.500     159.604897 
  CERC.       312.292   300922.671   596352.706     -100.000     161.616968 
  CERC.       320.000   300927.282   596346.532     -100.000     156.709903 
  CERC.       330.000   300933.948   596339.083     -100.000     150.343706 
  CERC.       340.000   300941.324   596332.337     -100.000     143.977508  
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Torrebesses. C-12  
                                       ============ ===================================== 
                                       * * *   E S T A T    D E    R A S A N T S   * * * 
                                       ============ ===================================== 
 
       PENDENT    LONGITUD     PARÀMETRE       V È R T E X                 ENTRADA A L’ACORD        SO RTIDA DE L’ACORD 
         ( % )        ( m )        ( kv )        p. k.         cota         p.k.         cota         p .k.         cota 
      ------------ ------------ ------------ ------ ------ ------------ ------------ ------------ ----- ------- ------------ 
                                                                         115960.000      218.810 
         -0.350000      441.750     9500.000   1162 90.014      217.655   116069.139      218.428   116 510.889      206.611 
         -5.000000      292.500     6500.000   1167 41.087      195.101   116594.837      202.414   116 887.337      194.370 
         -0.500000                                                                                 116 930.952      194.152 
 
 
         ========================================== ======= 
         * * *    PUNTS   DE   L’EIX   EN   ALÇAT    * * * 
         ========================================== ======= 
 
         P.K.                TIPUS        COTA      PENDENT 
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
        115960.000       Pendent        218.810      -0.3500 % 
        115970.000       Pendent        218.775      -0.3500 % 
        115980.000       Pendent        218.740      -0.3500 % 
        115990.000       Pendent        218.705      -0.3500 % 
        116000.000       Pendent        218.670      -0.3500 % 
        116010.000       Pendent        218.635      -0.3500 % 
        116020.000       Pendent        218.600      -0.3500 % 
        116030.000       Pendent        218.565      -0.3500 % 
        116040.000       Pendent        218.530      -0.3500 % 
        116050.000       Pendent        218.495      -0.3500 % 
        116060.000       Pendent        218.460      -0.3500 % 
        116069.139       tg. entrada    218.428      -0.3500 % 
        116070.000       A.Convex       218.425      -0.3591 % 
        116080.000       A.Convex       218.384      -0.4643 % 
        116090.000       A.Convex       218.332      -0.5696 % 
        116100.000       A.Convex       218.270      -0.6749 % 
        116110.000       A.Convex       218.197      -0.7801 % 
        116120.000       A.Convex       218.114      -0.8854 % 
        116130.000       A.Convex       218.020      -0.9906 % 
        116140.000       A.Convex       217.916      -1.0959 % 
        116150.000       A.Convex       217.801      -1.2012 % 
        116160.000       A.Convex       217.675      -1.3064 % 
        116170.000       A.Convex       217.540      -1.4117 % 
        116180.000       A.Convex       217.393      -1.5170 % 
        116190.000       A.Convex       217.236      -1.6222 % 
        116200.000       A.Convex       217.069      -1.7275 % 
        116210.000       A.Convex       216.891      -1.8327 % 
        116220.000       A.Convex       216.702      -1.9380 % 
        116230.000       A.Convex       216.503      -2.0433 % 
        116240.000       A.Convex       216.294      -2.1485 % 
        116250.000       A.Convex       216.073      -2.2538 % 
        116260.000       A.Convex       215.843      -2.3591 % 
        116270.000       A.Convex       215.602      -2.4643 % 

                                                            
         ========================================== ======= 
         * * *    PUNTS   DE   L’EIX   EN   ALÇAT    * * * 
         ========================================== ======= 
 
         P.K.                TIPUS        COTA      PENDENT 
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
         
        116280.000       A.Convex       215.350      -2.5696 % 
        116290.000       A.Convex       215.088      -2.6749 % 
        116300.000       A.Convex       214.815      -2.7801 % 
        116310.000       A.Convex       214.532      -2.8854 % 
        116320.000       A.Convex       214.238      -2.9906 % 
        116330.000       A.Convex       213.934      -3.0959 % 
        116340.000       A.Convex       213.619      -3.2012 % 
        116350.000       A.Convex       213.293      -3.3064 % 
        116360.000       A.Convex       212.957      -3.4117 % 
        116370.000       A.Convex       212.611      -3.5170 % 
        116380.000       A.Convex       212.254      -3.6222 % 
        116390.000       A.Convex       211.886      -3.7275 % 
        116400.000       A.Convex       211.508      -3.8327 % 
        116410.000       A.Convex       211.120      -3.9380 % 
        116420.000       A.Convex       210.721      -4.0433 % 
        116430.000       A.Convex       210.311      -4.1485 % 
        116440.000       A.Convex       209.891      -4.2538 % 
        116450.000       A.Convex       209.461      -4.3591 % 
        116460.000       A.Convex       209.019      -4.4643 % 
        116470.000       A.Convex       208.568      -4.5696 % 
        116480.000       A.Convex       208.105      -4.6749 % 
        116490.000       A.Convex       207.633      -4.7801 % 
        116500.000       A.Convex       207.149      -4.8854 % 
        116510.000       A.Convex       206.656      -4.9906 % 
        116510.889       tg. sortida    206.611      -5.0000 % 
        116520.000       Pendent        206.156      -5.0000 % 
        116530.000       Pendent        205.656      -5.0000 % 
        116540.000       Pendent        205.156      -5.0000 % 
        116550.000       Pendent        204.656      -5.0000 % 
        116560.000       Pendent        204.156      -5.0000 % 
        116570.000       Pendent        203.656      -5.0000 % 
        116580.000       Pendent        203.156      -5.0000 % 
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         ========================================== ======= 
         * * *    PUNTS   DE   L’EIX   EN   ALÇAT    * * * 
         ========================================== ======= 
 
         P.K.                TIPUS        COTA      PENDENT 
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
        116590.000       Pendent        202.656      -5.0000 % 
        116594.837       tg. entrada    202.414      -5.0000 % 
        116600.000       A.Concau       202.158      -4.9206 % 
        116610.000       A.Concau       201.673      -4.7667 % 
        116620.000       A.Concau       201.204      -4.6129 % 
        116630.000       A.Concau       200.751      -4.4590 % 
        116640.000       A.Concau       200.313      -4.3052 % 
        116650.000       A.Concau       199.890      -4.1513 % 
        116660.000       A.Concau       199.482      -3.9975 % 
        116670.000       A.Concau       199.090      -3.8436 % 
        116680.000       A.Concau       198.714      -3.6898 % 
        116690.000       A.Concau       198.352      -3.5359 % 
        116700.000       A.Concau       198.006      -3.3821 % 
        116710.000       A.Concau       197.676      -3.2283 % 
        116720.000       A.Concau       197.361      -3.0744 % 
        116730.000       A.Concau       197.061      -2.9206 % 
        116740.000       A.Concau       196.777      -2.7667 % 
        116750.000       A.Concau       196.508      -2.6129 % 
        116760.000       A.Concau       196.254      -2.4590 % 
        116770.000       A.Concau       196.016      -2.3052 % 
         

 
         ========================================== ======= 
         * * *    PUNTS   DE   L’EIX   EN   ALÇAT    * * * 
         ========================================== ======= 
 
         P.K.                TIPUS        COTA      PENDENT 
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
         
        116780.000       A.Concau       195.793      -2.1513 % 
        116790.000       A.Concau       195.586      -1.9975 % 
        116800.000       A.Concau       195.393      -1.8436 % 
        116810.000       A.Concau       195.217      -1.6898 % 
        116820.000       A.Concau       195.056      -1.5359 % 
        116830.000       A.Concau       194.910      -1.3821 % 
        116840.000       A.Concau       194.779      -1.2283 % 
        116850.000       A.Concau       194.664      -1.0744 % 
        116860.000       A.Concau       194.564      -0.9206 % 
        116870.000       A.Concau       194.480      -0.7667 % 
        116880.000       A.Concau       194.411      -0.6129 % 
        116887.337       tg. sortida    194.370      -0.5000 % 
        116890.000       Pendent        194.357      -0.5000 % 
        116900.000       Pendent        194.307      -0.5000 % 
        116910.000       Pendent        194.257      -0.5000 % 
        116920.000       Pendent        194.207      -0.5000 % 
        116930.000       Pendent        194.157      -0.5000 % 
        116930.952       Pendent        194.152      -0.5000 % 
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Torrebesses. LV-7004 
                                       ============ ===================================== 
                                       * * *   E S T A T    D E    R A S A N T S   * * * 
                                       ============ ===================================== 
 
       PENDENT    LONGITUD     PARÀMETRE       V È R T E X                 ENTRADA A L’ACORD        SO RTIDA DE L’ACORD 
         ( % )        ( m )        ( kv )        p. k.         cota         p.k.         cota         p .k.         cota 
      ------------ ------------ ------------ ------ ------ ------------ ------------ ------------ ----- ------- ------------ 
                                                                          10420.000      198.836 
         -0.500000      105.000     5000.000    106 80.703      197.533    10628.203      197.795    10 733.203      198.373 
          1.600000                                                                                  10 753.041      198.690 
 
         ========================================== ======= 
         * * *    PUNTS   DE   L’EIX   EN   ALÇAT    * * * 
         ========================================== ======= 
 
         P.K.                TIPUS        COTA      PENDENT 
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
         10420.000       Pendent        198.836      -0.5000 % 
         10430.000       Pendent        198.786      -0.5000 % 
         10440.000       Pendent        198.736      -0.5000 % 
         10450.000       Pendent        198.686      -0.5000 % 
         10460.000       Pendent        198.636      -0.5000 % 
         10470.000       Pendent        198.586      -0.5000 % 
         10480.000       Pendent        198.536      -0.5000 % 
         10490.000       Pendent        198.486      -0.5000 % 
         10500.000       Pendent        198.436      -0.5000 % 
         10510.000       Pendent        198.386      -0.5000 % 
         10520.000       Pendent        198.336      -0.5000 % 
         10530.000       Pendent        198.286      -0.5000 % 
         10540.000       Pendent        198.236      -0.5000 % 
         10550.000       Pendent        198.186      -0.5000 % 
         10560.000       Pendent        198.136      -0.5000 % 
         10570.000       Pendent        198.086      -0.5000 % 
         10580.000       Pendent        198.036      -0.5000 % 
         10590.000       Pendent        197.986      -0.5000 % 
         10600.000       Pendent        197.936      -0.5000 % 
         10610.000       Pendent        197.886      -0.5000 % 
         10620.000       Pendent        197.836      -0.5000 % 
         10628.203       tg. entrada    197.795      -0.5000 % 
         10630.000       A.Concau       197.786      -0.4641 % 
         10640.000       A.Concau       197.750      -0.2641 % 
         10650.000       A.Concau       197.734      -0.0641 % 
         10653.203       Punt Baix      197.733       0.0000 % 
         10660.000       A.Concau       197.737       0.1359 % 
         10670.000       A.Concau       197.761       0.3359 % 
         10680.000       A.Concau       197.804       0.5359 % 
         10690.000       A.Concau       197.868       0.7359 % 
         10700.000       A.Concau       197.952       0.9359 % 
         10710.000       A.Concau       198.055       1.1359 % 
         10720.000       A.Concau       198.179       1.3359 % 
         10730.000       A.Concau       198.322       1.5359 % 
         10733.203       tg. sortida    198.373       1.6000 % 
         10740.000       Rampa          198.481       1.6000 % 
         10750.000       Rampa          198.641       1.6000 % 
         10753.041       Rampa          198.690       1.6000 % 
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 Torrebesses. Rotonda 
 
                                       ============ ===================================== 
                                       * * *   E S T A T    D E    R A S A N T S   * * * 
                                       ============ ===================================== 
 
       PENDENT    LONGITUD     PARÀMETRE       V È R T E X                 ENTRADA A L’ACORD        SO RTIDA DE L’ACORD 
         ( % )        ( m )        ( kv )        p. k.         cota         p.k.         cota         p .k.         cota 
      ------------ ------------ ------------ ------ ------ ------------ ------------ ------------ ----- ------- ------------ 
                                                                              0.000      198.337 
         -3.000000       34.500      575.000       23.562      197.630        6.312      198.148       40.812      198.148 
          3.000000       34.500      575.000       70.686      199.044       53.436      198.526       87.936      198.526 
         -3.000000                                                                                     94.248      198.337 
 
 
         ========================================== ======= 
         * * *    PUNTS   DE   L’EIX   EN   ALÇAT    * * * 
         ========================================== ======= 
 
         P.K.                TIPUS        COTA      PENDENT 
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendent        198.337      -3.0000 % 
             6.312       tg. entrada    198.148      -2.9998 % 
            10.000       A.Concau       198.049      -2.3586 % 
            20.000       A.Concau       197.900      -0.6195 % 
            23.562       Punt Baix      197.889       0.0000 % 
            30.000       A.Concau       197.925       1.1197 % 
            40.000       A.Concau       198.124       2.8588 % 
            40.812       tg. sortida    198.148       2.9998 % 
            50.000       Rampa          198.423       3.0000 % 
            53.436       tg. entrada    198.526       2.9998 % 
            60.000       A.Convex       198.686       1.8584 % 
            70.000       A.Convex       198.785       0.1193 % 
            70.686       Punt Alt       198.785       0.0000 % 
            80.000       A.Convex       198.710      -1.6199 % 
            87.936       tg. sortida    198.526      -2.9998 % 
            90.000       Pendent        198.465      -3.0000 % 
            94.248       Pendent        198.337      -3.0000 % 
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Torrebesses. Ramal 1 
 
                                       ============ ===================================== 
                                       * * *   E S T A T    D E    R A S A N T S   * * * 
                                       ============ ===================================== 
 
       PENDENT    LONGITUD     PARÀMETRE       V È R T E X                 ENTRADA A L’ACORD        SO RTIDA DE L’ACORD 
         ( % )        ( m )        ( kv )        p. k.         cota         p.k.         cota         p .k.         cota 
      ------------ ------------ ------------ ------ ------ ------------ ------------ ------------ ----- ------- ------------ 
                                                                           1000.000      197.999 
          0.280200       48.618      850.000     10 28.299      198.078     1003.990      198.010     1 052.608      199.537 
          6.000000       55.080      510.000     11 01.186      202.452     1073.646      200.799     1 128.726      201.130 
         -4.800000       19.650     2500.000     11 50.968      200.062     1141.143      200.534     1 160.793      199.668 
         -4.013998                                                                                   1 168.930      199.341 
 
 
         ========================================== ======= 
         * * *    PUNTS   DE   L’EIX   EN   ALÇAT    * * * 
         ========================================== ======= 
 
         P.K.                TIPUS        COTA      PENDENT 
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
          1000.000       Rampa          197.999       0.2802 % 
          1003.990       tg. entrada    198.010       0.2803 % 
          1010.000       A.Concau       198.048       0.9872 % 
          1020.000       A.Concau       198.206       2.1637 % 
          1030.000       A.Concau       198.481       3.3402 % 
          1040.000       A.Concau       198.874       4.5167 % 
          1050.000       A.Concau       199.384       5.6931 % 
          1052.608       tg. sortida    199.537       5.9998 % 
          1060.000       Rampa          199.980       6.0000 % 
          1070.000       Rampa          200.580       6.0000 % 
          1073.646       tg. entrada    200.799       5.9998 % 
          1080.000       A.Convex       201.141       4.7542 % 
          1090.000       A.Convex       201.518       2.7934 % 
          1100.000       A.Convex       201.699       0.8326 % 
          1104.246       Punt Alt       201.717       0.0000 % 
          1110.000       A.Convex       201.685      -1.1282 % 
          1120.000       A.Convex       201.474      -3.0889 % 
          1128.726       tg. sortida    201.130      -4.7997 % 
          1130.000       Pendent        201.068      -4.8000 % 
          1140.000       Pendent        200.588      -4.8000 % 
          1141.143       tg. entrada    200.534      -4.7999 % 
          1150.000       A.Concau       200.124      -4.4457 % 
          1160.000       A.Concau       199.700      -4.0457 % 
          1160.793       tg. sortida    199.668      -4.0140 % 
          1168.930       Pendent        199.341      -4.0140 % 
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Torrebesses. Ramal 2 
 
                                       ============ ===================================== 
                                       * * *   E S T A T    D E    R A S A N T S   * * * 
                                       ============ ===================================== 
 
       PENDENT    LONGITUD     PARÀMETRE       V È R T E X                 ENTRADA A L’ACORD        SO RTIDA DE L’ACORD 
         ( % )        ( m )        ( kv )        p. k.         cota         p.k.         cota         p .k.         cota 
      ------------ ------------ ------------ ------ ------ ------------ ------------ ------------ ----- ------- ------------ 
                                                                           2000.000      197.039 
          2.820000       32.889     7250.000     20 28.547      197.844     2012.103      197.380     2 044.992      198.382 
          3.273638       44.310      570.000     20 85.174      199.698     2063.019      198.973     2 107.329      198.701 
         -4.500000       44.200      650.000     21 46.559      196.935     2124.460      197.930     2 168.659      197.444 
          2.300000                                                                                   2 178.061      197.660 
 
 
         ========================================== ======= 
         * * *    PUNTS   DE   L’EIX   EN   ALÇAT    * * * 
         ========================================== ======= 
 
         P.K.                TIPUS        COTA      PENDENT 
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
          2000.000       Rampa          197.039       2.8200 % 
          2010.000       Rampa          197.321       2.8200 % 
          2012.103       tg. entrada    197.380       2.8200 % 
          2020.000       A.Concau       197.607       2.9289 % 
          2030.000       A.Concau       197.907       3.0669 % 
          2040.000       A.Concau       198.221       3.2048 % 
          2044.992       tg. sortida    198.382       3.2736 % 
          2050.000       Rampa          198.546       3.2736 % 
          2060.000       Rampa          198.874       3.2736 % 
          2063.019       tg. entrada    198.973       3.2735 % 
          2070.000       A.Convex       199.158       2.0490 % 
          2080.000       A.Convex       199.275       0.2946 % 
          2081.679       Punt Alt       199.278       0.0000 % 
          2090.000       A.Convex       199.217      -1.4598 % 
          2100.000       A.Convex       198.984      -3.2142 % 
          2107.329       tg. sortida    198.701      -4.4998 % 
          2110.000       Pendent        198.581      -4.5000 % 
          2120.000       Pendent        198.131      -4.5000 % 
          2124.460       tg. entrada    197.930      -4.4998 % 
          2130.000       A.Concau       197.704      -3.6476 % 
          2140.000       A.Concau       197.416      -2.1092 % 
          2150.000       A.Concau       197.282      -0.5707 % 
          2153.709       Punt Baix      197.272       0.0000 % 
          2160.000       A.Concau       197.302       0.9678 % 
          2168.659       tg. sortida    197.444       2.2998 % 
          2170.000       Rampa          197.475       2.3000 % 
          2178.061       Rampa          197.660       2.3000 % 
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Torrebesses. Ramal 3 
 
                                       ============ ===================================== 
                                       * * *   E S T A T    D E    R A S A N T S   * * * 
                                       ============ ===================================== 
 
       PENDENT    LONGITUD     PARÀMETRE       V È R T E X                 ENTRADA A L’ACORD        SO RTIDA DE L’ACORD 
         ( % )        ( m )        ( kv )        p. k.         cota         p.k.         cota         p .k.         cota 
      ------------ ------------ ------------ ------ ------ ------------ ------------ ------------ ----- ------- ------------ 
                                                                           3014.688      199.019 
          2.400000       48.260      635.000     30 49.844      199.863     3025.714      199.284     3 073.974      202.276 
         10.000000       61.200      850.000     31 87.176      213.596     3156.576      210.536     3 217.776      214.453 
          2.800000       88.000     8000.000     32 81.604      216.240     3237.604      215.008     3 325.604      216.988 
          1.700000                                                                                   3 331.609      217.090 
 
 
         ========================================== ======= 
         * * *    PUNTS   DE   L’EIX   EN   ALÇAT    * * * 
         ========================================== ======= 
 
         P.K.                TIPUS        COTA      PENDENT 
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
          3014.688       Rampa          199.019       2.4000 % 
          3020.000       Rampa          199.146       2.4000 % 
          3025.714       tg. entrada    199.284       2.4002 % 
          3030.000       A.Concau       199.401       3.0749 % 
          3040.000       A.Concau       199.787       4.6497 % 
          3050.000       A.Concau       200.331       6.2245 % 
          3060.000       A.Concau       201.032       7.7993 % 
          3070.000       A.Concau       201.891       9.3741 % 
          3073.974       tg. sortida    202.276       9.9998 % 
          3080.000       Rampa          202.878      10.0000 % 
          3090.000       Rampa          203.878      10.0000 % 
          3100.000       Rampa          204.878      10.0000 % 
          3110.000       Rampa          205.878      10.0000 % 
          3120.000       Rampa          206.878      10.0000 % 
          3130.000       Rampa          207.878      10.0000 % 
          3140.000       Rampa          208.878      10.0000 % 
          3150.000       Rampa          209.878      10.0000 % 
          3156.576       tg. entrada    210.536       9.9999 % 
          3160.000       A.Convex       210.871       9.5972 % 
          3170.000       A.Convex       211.772       8.4207 % 
          3180.000       A.Convex       212.556       7.2443 % 

 
         ========================================== ======= 
         * * *    PUNTS   DE   L’EIX   EN   ALÇAT    * * * 
         ========================================== ======= 
 
         P.K.                TIPUS        COTA      PENDENT 
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
          3190.000       A.Convex       213.221       6.0678 % 
          3200.000       A.Convex       213.769       4.8913 % 
          3210.000       A.Convex       214.199       3.7149 % 
          3217.776       tg. sortida    214.453       2.8002 % 
          3220.000       Rampa          214.515       2.8000 % 
          3230.000       Rampa          214.795       2.8000 % 
          3237.604       tg. entrada    215.008       2.8000 % 
          3240.000       A.Convex       215.075       2.7701 % 
          3250.000       A.Convex       215.345       2.6451 % 
          3260.000       A.Convex       215.604       2.5201 % 
          3270.000       A.Convex       215.849       2.3951 % 
          3280.000       A.Convex       216.083       2.2701 % 
          3290.000       A.Convex       216.303       2.1451 % 
          3300.000       A.Convex       216.512       2.0201 % 
          3310.000       A.Convex       216.707       1.8951 % 
          3320.000       A.Convex       216.891       1.7701 % 
          3325.604       tg. sortida    216.988       1.7000 % 
          3330.000       Rampa          217.063       1.7000 % 
          3331.609       Rampa          217.090       1.7000 % 
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Torrebesses. Ramal 4 
 
                                       ============ ===================================== 
                                       * * *   E S T A T    D E    R A S A N T S   * * * 
                                       ============ ===================================== 
 
       PENDENT    LONGITUD     PARÀMETRE       V È R T E X                 ENTRADA A L’ACORD        SO RTIDA DE L’ACORD 
         ( % )        ( m )        ( kv )        p. k.         cota         p.k.         cota         p .k.         cota 
      ------------ ------------ ------------ ------ ------ ------------ ------------ ------------ ----- ------- ------------ 
                                                                           4000.000      217.816 
         -1.145000       76.925     8500.000     40 42.432      217.330     4003.970      217.771     4 080.895      216.542 
         -2.050000      137.137     1725.000     41 70.440      214.706     4101.872      216.112     4 239.009      207.849 
        -10.000000       69.900      600.000     43 52.277      196.522     4317.327      200.017     4 387.227      197.099 
          1.650000       10.500      750.000     44 09.797      197.471     4404.547      197.385     4 415.047      197.484 
          0.250000                                                                                   4 416.457      197.488 
 
 
         ========================================== ======= 
         * * *    PUNTS   DE   L’EIX   EN   ALÇAT    * * * 
         ========================================== ======= 
 
         P.K.                TIPUS        COTA      PENDENT 
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
          4000.000       Pendent        217.816      -1.1450 % 
          4003.970       tg. entrada    217.771      -1.1450 % 
          4010.000       A.Convex       217.699      -1.2159 % 
          4020.000       A.Convex       217.572      -1.3336 % 
          4030.000       A.Convex       217.433      -1.4512 % 
          4040.000       A.Convex       217.282      -1.5689 % 
          4050.000       A.Convex       217.119      -1.6865 % 
          4060.000       A.Convex       216.944      -1.8042 % 
          4070.000       A.Convex       216.758      -1.9218 % 
          4080.000       A.Convex       216.560      -2.0395 % 
          4080.895       tg. sortida    216.542      -2.0500 % 
          4090.000       Pendent        216.355      -2.0500 % 
          4100.000       Pendent        216.150      -2.0500 % 
          4101.872       tg. entrada    216.112      -2.0501 % 
          4110.000       A.Convex       215.926      -2.5212 % 
          4120.000       A.Convex       215.645      -3.1009 % 
          4130.000       A.Convex       215.306      -3.6806 % 
          4140.000       A.Convex       214.909      -4.2603 % 
          4150.000       A.Convex       214.454      -4.8401 % 
          4160.000       A.Convex       213.941      -5.4198 % 
          4170.000       A.Convex       213.370      -5.9995 % 
          4180.000       A.Convex       212.741      -6.5792 % 
          4190.000       A.Convex       212.054      -7.1589 % 
          4200.000       A.Convex       211.309      -7.7386 % 
          4210.000       A.Convex       210.506      -8.3183 % 
          4220.000       A.Convex       209.645      -8.8980 % 
          4230.000       A.Convex       208.726      -9.4777 % 

 
         ========================================== ======= 
         * * *    PUNTS   DE   L’EIX   EN   ALÇAT    * * * 
         ========================================== ======= 
 
         P.K.                TIPUS        COTA      PENDENT 
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
          4239.009       tg. sortida    207.849      -9.9999 % 
          4240.000       Pendent        207.750     -10.0000 % 
          4250.000       Pendent        206.750     -10.0000 % 
          4260.000       Pendent        205.750     -10.0000 % 
          4270.000       Pendent        204.750     -10.0000 % 
          4280.000       Pendent        203.750     -10.0000 % 
          4290.000       Pendent        202.750     -10.0000 % 
          4300.000       Pendent        201.750     -10.0000 % 
          4310.000       Pendent        200.750     -10.0000 % 
          4317.327       tg. entrada    200.017      -9.9998 % 
          4320.000       A.Concau       199.756      -9.5545 % 
          4330.000       A.Concau       198.884      -7.8879 % 
          4340.000       A.Concau       198.178      -6.2212 % 
          4350.000       A.Concau       197.640      -4.5545 % 
          4360.000       A.Concau       197.267      -2.8879 % 
          4370.000       A.Concau       197.062      -1.2212 % 
          4377.327       Punt Baix      197.017       0.0000 % 
          4380.000       A.Concau       197.023       0.4455 % 
          4387.227       tg. sortida    197.099       1.6498 % 
          4390.000       Rampa          197.145       1.6500 % 
          4400.000       Rampa          197.310       1.6500 % 
          4404.547       tg. entrada    197.385       1.6498 % 
          4410.000       A.Convex       197.455       0.9229 % 
          4415.047       tg. sortida    197.484       0.2502 % 
          4416.457       Rampa          197.488       0.2500 % 
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Torrebesses. Camí 1 
 
                                       ============ ===================================== 
                                       * * *   E S T A T    D E    R A S A N T S   * * * 
                                       ============ ===================================== 
 
       PENDENT    LONGITUD     PARÀMETRE       V È R T E X                 ENTRADA A L’ACORD        SO RTIDA DE L’ACORD 
         ( % )        ( m )        ( kv )        p. k.         cota         p.k.         cota         p .k.         cota 
      ------------ ------------ ------------ ------ ------ ------------ ------------ ------------ ----- ------- ------------ 
                                                                              0.000      198.350 
          4.000000       96.250     1375.000      1 13.577      202.893       65.452      200.968      161.702      208.187 
         11.000000                                                                                    232.700      216.058 
           
 
         ========================================== ======= 
         * * *    PUNTS   DE   L’EIX   EN   ALÇAT    * * * 
         ========================================== ======= 
 
         P.K.                TIPUS        COTA      PENDENT 
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           000.000       Rampa          198.350       4.0000 % 
           010.000       Rampa          198.750       4.0000 % 
           020.000       Rampa          199.150       4.0000 % 
           030.000       Rampa          199.550       4.0000 % 
           040.000       Rampa          199.950       4.0000 % 
           050.000       Rampa          200.350       4.0000 % 
           060.000       Rampa          200.750       4.0000 % 
           065.452       tg. entrada    200.968       4.0001 % 
           070.000       A.Concau       201.158       4.3308 % 
           080.000       A.Concau       201.627       5.0580 % 
           090.000       A.Concau       202.169       5.7853 % 
           100.000       A.Concau       202.784       6.5126 % 
           110.000       A.Concau       203.472       7.2398 % 
           120.000       A.Concau       204.232       7.9671 % 
           130.000       A.Concau       205.065       8.6944 % 
           140.000       A.Concau       205.971       9.4217 % 
           150.000       A.Concau       206.949      10.1489 % 
           160.000       A.Concau       208.001      10.8762 % 
           161.702       tg. sortida    208.187      10.9999 % 
           170.000       Rampa          209.100      11.0000 % 
           180.000       Rampa          210.200      11.0000 % 
           190.000       Rampa          211.300      11.0000 % 
           200.000       Rampa          212.400      11.0000 % 
           210.000       Rampa          213.500      11.0000 % 
           216.673       tg. entrada    214.234      10.9999 % 
           220.000       A.Convex       214.595      10.7441 % 
           230.000       A.Convex       215.631       9.9749 % 
           232.700       A.Convex       216.058       9.6738 %
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Torrebesses. Camí 2 
 
                                       ============ ===================================== 
                                       * * *   E S T A T    D E    R A S A N T S   * * * 
                                       ============ ===================================== 
 
       PENDENT    LONGITUD     PARÀMETRE       V È R T E X                 ENTRADA A L’ACORD        SO RTIDA DE L’ACORD 
      ( % )        ( m )        ( kv )        p.k.         cota         p.k.         cota         p.k.          cota 
      ------------ ------------ ------------ ------ ------ ------------ ------------ ------------ ----- ------- ------------ 
                                                                              0.000      218.810 
         -4.000000       36.000      800.000       18.284      218.079        0.284      218.799       36.284      218.169 
          0.500000       52.500      500.000      3 09.791      219.536      283.541      219.405      336.041      216.911 
        -10.000000       54.150      570.000      4 99.614      200.554      472.539      203.261      526.689      200.419 
         -0.500000       27.625      425.000      5 81.874      200.143      568.061      200.212      595.686      199.176 
         -7.000000       38.250      425.000      6 16.929      197.689      597.804      199.027      636.054      198.071 
          2.000000                                                                                    656.093      198.472 
 
 
         ========================================== ======= 
         * * *    PUNTS   DE   L’EIX   EN   ALÇAT    * * * 
         ========================================== ======= 
 
         P.K.                TIPUS        COTA      PENDENT 
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      218.810      -4.0000 % 
             0.284       tg. entrada    218.799      -3.9999 % 
            10.000       A.Concavo      218.469      -2.7856 % 
            20.000       A.Concavo      218.253      -1.5356 % 
            30.000       A.Concavo      218.162      -0.2856 % 
            32.284       Punto Bajo     218.159       0.0000 % 
            36.284       tg. salida     218.169       0.4998 % 
            40.000       Rampa          218.187       0.5000 % 
            50.000       Rampa          218.237       0.5000 % 
            60.000       Rampa          218.287       0.5000 % 
            70.000       Rampa          218.337       0.5000 % 
            80.000       Rampa          218.387       0.5000 % 
            90.000       Rampa          218.437       0.5000 % 
           100.000       Rampa          218.487       0.5000 % 
           110.000       Rampa          218.537       0.5000 % 
           120.000       Rampa          218.587       0.5000 % 
           130.000       Rampa          218.637       0.5000 % 
           140.000       Rampa          218.687       0.5000 % 
           150.000       Rampa          218.737       0.5000 % 
           160.000       Rampa          218.787       0.5000 % 
           170.000       Rampa          218.837       0.5000 % 
           180.000       Rampa          218.887       0.5000 % 
           190.000       Rampa          218.937       0.5000 % 
           200.000       Rampa          218.987       0.5000 % 
           210.000       Rampa          219.037       0.5000 % 
           220.000       Rampa          219.087       0.5000 % 
           230.000       Rampa          219.137       0.5000 % 
           240.000       Rampa          219.187       0.5000 % 
           250.000       Rampa          219.237       0.5000 % 
            

 
         ========================================== ======= 
         * * *    PUNTS   DE   L’EIX   EN   ALÇAT    * * * 
         ========================================== ======= 
 
         P.K.                TIPUS        COTA      PENDENT 
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           260.000       Rampa          219.287       0.5000 % 
           270.000       Rampa          219.337       0.5000 % 
           280.000       Rampa          219.387       0.5000 % 
           283.541       tg. entrada    219.405       0.4997 % 
           286.041       Punto Alto     219.411       0.0000 % 
           290.000       A.Convexo      219.396      -0.7919 % 
           300.000       A.Convexo      219.216      -2.7919 % 
           310.000       A.Convexo      218.837      -4.7919 % 
           320.000       A.Convexo      218.258      -6.7919 % 
           330.000       A.Convexo      217.479      -8.7919 % 
           336.041       tg. salida     216.911      -9.9998 % 
           340.000       Pendiente      216.515     -10.0000 % 
           350.000       Pendiente      215.515     -10.0000 % 
           360.000       Pendiente      214.515     -10.0000 % 
           370.000       Pendiente      213.515     -10.0000 % 
           380.000       Pendiente      212.515     -10.0000 % 
           390.000       Pendiente      211.515     -10.0000 % 
           400.000       Pendiente      210.515     -10.0000 % 
           410.000       Pendiente      209.515     -10.0000 % 
           420.000       Pendiente      208.515     -10.0000 % 
           430.000       Pendiente      207.515     -10.0000 % 
           440.000       Pendiente      206.515     -10.0000 % 
           450.000       Pendiente      205.515     -10.0000 % 
           460.000       Pendiente      204.515     -10.0000 % 
           470.000       Pendiente      203.515     -10.0000 % 
           472.539       tg. entrada    203.261      -9.9998 % 
           480.000       A.Concavo      202.564      -8.6910 % 
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         ========================================== ======= 
         * * *    PUNTS   DE   L’EIX   EN   ALÇAT    * * * 
         ========================================== ======= 
 
         P.K.                TIPUS        COTA      PENDENT 
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           490.000       A.Concavo      201.783      -6.9367 % 
           500.000       A.Concavo      201.177      -5.1823 % 
           510.000       A.Concavo      200.746      -3.4279 % 
           520.000       A.Concavo      200.491      -1.6735 % 
           526.689       tg. salida     200.419      -0.5002 % 
           530.000       Pendiente      200.402      -0.5000 % 
           540.000       Pendiente      200.352      -0.5000 % 
           550.000       Pendiente      200.302      -0.5000 % 
           560.000       Pendiente      200.252      -0.5000 % 
           568.061       tg. entrada    200.212      -0.5003 % 
           570.000       A.Convexo      200.198      -0.9562 % 
           580.000       A.Convexo      199.984      -3.3092 % 
            
            

 
         ========================================== ======= 
         * * *    PUNTS   DE   L’EIX   EN   ALÇAT    * * * 
         ========================================== ======= 
 
         P.K.                TIPUS        COTA      PENDENT 
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
   
           590.000       A.Convexo      199.536      -5.6621 % 
           595.686       tg. salida     199.176      -6.9997 % 
           597.804       tg. entrada    199.027      -6.9997 % 
           600.000       A.Concavo      198.879      -6.4833 % 
           610.000       A.Concavo      198.349      -4.1304 % 
           620.000       A.Concavo      198.053      -1.7774 % 
           627.554       Punto Bajo     197.986       0.0000 % 
           630.000       A.Concavo      197.993       0.5755 % 
           636.054       tg. salida     198.071       1.9997 % 
           640.000       Rampa          198.150       2.0000 % 
           650.000       Rampa          198.350       2.0000 % 
           656.093       Rampa          198.472       2.0000 % 
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Torrebesses. Camí 3 
 
                                       ============ ===================================== 
                                       * * *   E S T A T    D E    R A S A N T S   * * * 
                                       ============ ===================================== 
 
       PENDENT    LONGITUD     PARÀMETRE       V È R T E X                 ENTRADA A L’ACORD        SO RTIDA DE L’ACORD 
      ( % )        ( m )        ( kv )        p.k.         cota         p.k.         cota         p.k.          cota 
      ------------ ------------ ------------ ------ ------ ------------ ------------ ------------ ----- ------- ------------ 
                                                                              0.000      198.461 
         -5.000000       44.000      800.000       40.642      196.429       18.642      197.529       62.642      196.539 
          0.500000       35.000     1000.000       94.980      196.701       77.480      196.613      112.480      196.176 
         -3.000000       86.250     1500.000      2 13.551      193.143      170.426      194.437      256.676      194.329 
          2.750000      118.125     1750.000      3 70.851      197.469      311.788      195.845      429.913      195.107 
         -4.000000       35.000     1000.000      4 69.977      193.504      452.477      194.204      487.477      193.417 
         -0.500000       12.720      200.000      5 15.024      193.279      508.664      193.311      521.384      193.652 
          5.859960                                                                                    522.500      193.717 
 
         ========================================== ======= 
         * * *    PUNTS   DE   L’EIX   EN   ALÇAT    * * * 
         ========================================== ======= 
 
         P.K.                TIPUS        COTA      PENDENT 
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      198.461      -5.0000 % 
            10.000       Pendiente      197.961      -5.0000 % 
            18.642       tg. entrada    197.529      -4.9998 % 
            20.000       A.Concavo      197.462      -4.8302 % 
            30.000       A.Concavo      197.042      -3.5802 % 
            40.000       A.Concavo      196.746      -2.3302 % 
            50.000       A.Concavo      196.576      -1.0802 % 
            58.642       Punto Bajo     196.529       0.0000 % 
            60.000       A.Concavo      196.530       0.1698 % 
            62.642       tg. salida     196.539       0.4999 % 
            70.000       Rampa          196.576       0.5000 % 
            77.480       tg. entrada    196.613       0.4999 % 
            80.000       A.Convexo      196.623       0.2480 % 
            82.480       Punto Alto     196.626       0.0000 % 
            90.000       A.Convexo      196.597      -0.7520 % 
           100.000       A.Convexo      196.472      -1.7520 % 
           110.000       A.Convexo      196.247      -2.7520 % 
           112.480       tg. salida     196.176      -2.9999 % 
           120.000       Pendiente      195.950      -3.0000 % 
           130.000       Pendiente      195.650      -3.0000 % 
           140.000       Pendiente      195.350      -3.0000 % 
           150.000       Pendiente      195.050      -3.0000 % 
           160.000       Pendiente      194.750      -3.0000 % 
           170.000       Pendiente      194.450      -3.0000 % 
           170.426       tg. entrada    194.437      -2.9999 % 
           180.000       A.Concavo      194.181      -2.3618 % 
           190.000       A.Concavo      193.978      -1.6951 % 
           200.000       A.Concavo      193.842      -1.0284 % 
 

         ========================================== ======= 
         * * *    PUNTS   DE   L’EIX   EN   ALÇAT    * * * 
         ========================================== ======= 
 
         P.K.                TIPUS        COTA      PENDENT 
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           210.000       A.Concavo      193.772      -0.3618 % 
           215.426       Punto Bajo     193.762       0.0000 % 
           220.000       A.Concavo      193.769       0.3049 % 
           230.000       A.Concavo      193.833       0.9716 % 
           240.000       A.Concavo      193.963       1.6382 % 
           250.000       A.Concavo      194.161       2.3049 % 
           256.676       tg. salida     194.329       2.7499 % 
           260.000       Rampa          194.421       2.7500 % 
           270.000       Rampa          194.696       2.7500 % 
           280.000       Rampa          194.971       2.7500 % 
           290.000       Rampa          195.246       2.7500 % 
           300.000       Rampa          195.521       2.7500 % 
           310.000       Rampa          195.796       2.7500 % 
           311.788       tg. entrada    195.845       2.7499 % 
           320.000       A.Convexo      196.052       2.2807 % 
           330.000       A.Convexo      196.251       1.7093 % 
           340.000       A.Convexo      196.393       1.1379 % 
           350.000       A.Convexo      196.479       0.5665 % 
           359.913       Punto Alto     196.507       0.0000 % 
           360.000       A.Convexo      196.507      -0.0050 % 
           370.000       A.Convexo      196.478      -0.5764 % 
           380.000       A.Convexo      196.391      -1.1478 % 
           390.000       A.Convexo      196.248      -1.7193 % 
           400.000       A.Convexo      196.048      -2.2907 % 
           410.000       A.Convexo      195.790      -2.8621 % 
           420.000       A.Convexo      195.475      -3.4335 % 
           429.913       tg. salida     195.107      -3.9999 % 
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         ========================================== ======= 
         * * *    PUNTS   DE   L’EIX   EN   ALÇAT    * * * 
         ========================================== ======= 
 
         P.K.                TIPUS        COTA      PENDENT 
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           430.000       Pendiente      195.103      -4.0000 % 
           440.000       Pendiente      194.703      -4.0000 % 
           450.000       Pendiente      194.303      -4.0000 % 
           452.477       tg. entrada    194.204      -3.9999 % 
           460.000       A.Concavo      193.932      -3.2477 % 
           470.000       A.Concavo      193.657      -2.2477 % 
           480.000       A.Concavo      193.482      -1.2477 % 
           487.477       tg. salida     193.417      -0.5001 % 
            

 
         ========================================== ======= 
         * * *    PUNTS   DE   L’EIX   EN   ALÇAT    * * * 
         ========================================== ======= 
 
         P.K.                TIPUS        COTA      PENDENT 
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           490.000       Pendiente      193.404      -0.5000 % 
           500.000       Pendiente      193.354      -0.5000 % 
           508.664       tg. entrada    193.311      -0.4993 % 
           509.664       Punto Bajo     193.308       0.0000 % 
           510.000       A.Concavo      193.308       0.1681 % 
           520.000       A.Concavo      193.575       5.1681 % 
           521.384       tg. salida     193.652       5.8594 % 
           522.500       Rampa          193.717       5.8600 %
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Torrebesses. Camí 4 
                                       ============ ===================================== 
                                       * * *   E S T A T    D E    R A S A N T S   * * * 
                                       ============ ===================================== 
 
       PENDENT    LONGITUD     PARÀMETRE       V È R T E X                 ENTRADA A L’ACORD        SO RTIDA DE L’ACORD 
         ( % )        ( m )        ( kv )        p. k.         cota         p.k.         cota         p .k.         cota 
      ------------ ------------ ------------ ------ ------ ------------ ------------ ------------ ----- ------- ------------ 
                                                                              0.000      193.185 
          0.400000       31.500     1375.000      2 91.955      194.295      276.217      194.290      307.730      194.962 
          4.000000                                                                                    307.730      194.962 
          
 
         ========================================== ======= 
         * * *    PUNTS   DE   L’EIX   EN   ALÇAT    * * * 
         ========================================== ======= 
 
         P.K.                TIPUS        COTA      PENDENT 
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          193.185       0.4000 % 
            10.000       Rampa          193.225       0.4000 % 
            20.000       Rampa          193.265       0.4000 % 
            30.000       Rampa          193.305       0.4000 % 
            40.000       Rampa          193.345       0.4000 % 
            50.000       Rampa          193.385       0.4000 % 
            60.000       Rampa          193.425       0.4000 % 
            70.000       Rampa          193.465       0.4000 % 
            80.000       Rampa          193.505       0.4000 % 
            90.000       Rampa          193.545       0.4000 % 
           100.000       Rampa          193.585       0.4000 % 
           110.000       Rampa          193.625       0.4000 % 
           120.000       Rampa          193.665       0.4000 % 
           130.000       Rampa          193.705       0.4000 % 
           140.000       Rampa          193.745       0.4000 % 
           150.000       Rampa          193.785       0.4000 % 
           160.000       Rampa          193.825       0.4000 % 
           170.000       Rampa          193.865       0.4000 % 
           180.000       Rampa          193.905       0.4000 % 
           190.000       Rampa          193.945       0.4000 % 
           200.000       Rampa          193.985       0.4000 % 
           210.000       Rampa          194.025       0.4000 % 
           220.000       Rampa          194.065       0.4000 % 
           230.000       Rampa          194.105       0.4000 % 
           240.000       Rampa          194.145       0.4000 % 
           250.000       Rampa          194.185       0.4000 % 
           260.000       Rampa          194.225       0.4000 % 
           270.000       Rampa          194.265       0.4000 % 
           276.217       tg. entrada    194.290       0.4001 % 
           280.000       A.Concau       194.310       0.6752 % 
           290.000       A.Concau       194.414       1.4024 % 
           300.000       A.Concau       194.590       2.1297 % 
           307.730       A.Concau       194.962       2.6570 % 
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Torrebesses. Desviament  Provisional C-12 
 
                                       ============ ===================================== 
                                       * * *   E S T A T    D E    R A S A N T S   * * * 
                                       ============ ===================================== 
 
       PENDENT    LONGITUD     PARÀMETRE       V È R T E X                 ENTRADA A L’ACORD        SO RTIDA DE L’ACORD 
         ( % )        ( m )        ( kv )        p. k.         cota         p.k.         cota         p .k.         cota 
      ------------ ------------ ------------ ------ ------ ------------ ------------ ------------ ----- ------- ------------ 
                                                                             22.500      194.265 
          0.500000       16.250      250.000      1 10.477      194.704      102.352      194.664      118.602      194.217 
         -6.000000       16.837      250.000      1 28.257      193.638      119.839      194.143      136.676      193.700 
          0.735000       33.500    10000.000      1 56.122      193.842      139.372      193.719      172.872      193.909 
          0.400000       52.200     1450.000      2 98.195      194.411      272.095      194.306      324.295      195.455 
          4.000000       10.000      500.000      3 35.189      195.891      330.189      195.691      340.188      196.191 
          6.000000       15.000      500.000      3 59.592      197.355      352.092      196.905      367.092      197.580 
          3.000000       40.489      575.000      4 51.502      200.112      431.258      199.505      471.746      202.145 
         10.041500       55.825     5000.000      5 66.585      211.668      538.673      208.865      594.498      214.159 
          8.925000      103.675     1100.000      6 47.907      218.926      596.069      214.300      699.744      218.667 
         -0.500000       84.225     7500.000      8 26.918      218.031      784.806      218.242      869.031      218.293 
          0.623000       25.268     7500.000      9 31.332      218.681      918.698      218.603      943.966      218.718 
          0.286090                                                                                    954.892      218.749 
 
 
         ========================================== ======= 
         * * *    PUNTS   DE   L’EIX   EN   ALÇAT    * * * 
         ========================================== ======= 
 
         P.K.                TIPUS        COTA      PENDENT 
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
            22.500       Rampa          194.265       0.5000 % 
            30.000       Rampa          194.302       0.5000 % 
            40.000       Rampa          194.352       0.5000 % 
            50.000       Rampa          194.402       0.5000 % 
            60.000       Rampa          194.452       0.5000 % 
            70.000       Rampa          194.502       0.5000 % 
            80.000       Rampa          194.552       0.5000 % 
            90.000       Rampa          194.602       0.5000 % 
           100.000       Rampa          194.652       0.5000 % 
           102.352       tg. entrada    194.664       0.4996 % 
           103.602       Punt Alt       194.667       0.0000 % 
           110.000       A.Convex       194.585      -2.5591 % 
           118.602       tg. sortida    194.217      -5.9994 % 
           119.839       tg. entrada    194.143      -5.9995 % 
           120.000       A.Concau       194.133      -5.9354 % 
           130.000       A.Concau       193.740      -1.9354 % 
           134.839       Punt Baix      193.693       0.0000 % 
           136.676       tg. sortida    193.700       0.7345 % 
           139.372       tg. entrada    193.719       0.7350 % 
           140.000       A.Convex       193.724       0.7287 % 
           150.000       A.Convex       193.792       0.6287 % 
           160.000       A.Convex       193.850       0.5287 % 
            

 
         ========================================== ======= 
         * * *    PUNTS   DE   L’EIX   EN   ALÇAT    * * * 
         ========================================== ======= 
 
         P.K.                TIPUS        COTA      PENDENT 
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           170.000       A.Convex       193.898       0.4287 % 
           172.872       tg. sortida    193.909       0.4000 % 
           180.000       Rampa          193.938       0.4000 % 
           190.000       Rampa          193.978       0.4000 % 
           200.000       Rampa          194.018       0.4000 % 
           210.000       Rampa          194.058       0.4000 % 
           220.000       Rampa          194.098       0.4000 % 
           230.000       Rampa          194.138       0.4000 % 
           240.000       Rampa          194.178       0.4000 % 
           250.000       Rampa          194.218       0.4000 % 
           260.000       Rampa          194.258       0.4000 % 
           270.000       Rampa          194.298       0.4000 % 
           272.095       tg. entrada    194.306       0.4001 % 
           280.000       A.Concau       194.360       0.9452 % 
           290.000       A.Concau       194.489       1.6348 % 
           300.000       A.Concau       194.687       2.3245 % 
           310.000       A.Concau       194.953       3.0142 % 
           320.000       A.Concau       195.289       3.7038 % 
           324.295       tg. sortida    195.455       3.9999 % 
           330.000       Rampa          195.683       4.0000 % 
           330.189       tg. entrada    195.691       4.0003 % 
           340.000       A.Concau       196.179       5.9623 % 
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         ========================================== ======= 
         * * *    PUNTS   DE   L’EIX   EN   ALÇAT    * * * 
         ========================================== ======= 
 
         P.K.                TIPUS        COTA      PENDENT 
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           340.188       tg. sortida    196.191       5.9997 % 
           350.000       Rampa          196.779       6.0000 % 
           352.092       tg. entrada    196.905       5.9998 % 
           360.000       A.Convex       197.317       4.4185 % 
           367.092       tg. sortida    197.580       3.0003 % 
           370.000       Rampa          197.667       3.0000 % 
           380.000       Rampa          197.967       3.0000 % 
           390.000       Rampa          198.267       3.0000 % 
           400.000       Rampa          198.567       3.0000 % 
           410.000       Rampa          198.867       3.0000 % 
           420.000       Rampa          199.167       3.0000 % 
           430.000       Rampa          199.467       3.0000 % 
           431.258       tg. entrada    199.505       3.0002 % 
           440.000       A.Concau       199.833       4.5204 % 
           450.000       A.Concau       200.372       6.2595 % 
           460.000       A.Concau       201.085       7.9986 % 
           470.000       A.Concau       201.972       9.7378 % 
           471.746       tg. sortida    202.145      10.0412 % 
           480.000       Rampa          202.974      10.0415 % 
           490.000       Rampa          203.978      10.0415 % 
           500.000       Rampa          204.982      10.0415 % 
           510.000       Rampa          205.986      10.0415 % 
           520.000       Rampa          206.990      10.0415 % 
           530.000       Rampa          207.994      10.0415 % 
           538.673       tg. entrada    208.865      10.0415 % 
           540.000       A.Convex       208.998      10.0150 % 
           550.000       A.Convex       209.990       9.8150 % 
           560.000       A.Convex       210.961       9.6150 % 
           570.000       A.Convex       211.913       9.4150 % 
           580.000       A.Convex       212.844       9.2150 % 
           590.000       A.Convex       213.756       9.0150 % 
           594.498       tg. sortida    214.159       8.9250 % 
           596.069       tg. entrada    214.300       8.9249 % 
           600.000       A.Convex       214.643       8.5676 % 
           610.000       A.Convex       215.455       7.6585 % 
           620.000       A.Convex       216.175       6.7495 % 
           630.000       A.Convex       216.805       5.8404 % 
           640.000       A.Convex       217.343       4.9313 % 
           650.000       A.Convex       217.791       4.0222 % 
            
         
 
 
 
 
 
 

         ========================================== ======= 
         * * *    PUNTS   DE   L’EIX   EN   ALÇAT    * * * 
         ========================================== ======= 
 
         P.K.                TIPUS        COTA      PENDENT 
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           660.000       A.Convex       218.148       3.1131 % 
           670.000       A.Convex       218.413       2.2040 % 
           680.000       A.Convex       218.588       1.2949 % 
           690.000       A.Convex       218.672       0.3858 % 
           694.244       Punt Alt       218.681       0.0000 % 
           699.744       tg. sortida    218.667      -0.4999 % 
           700.000       Pendent        218.666      -0.5000 % 
           710.000       Pendent        218.616      -0.5000 % 
           720.000       Pendent        218.566      -0.5000 % 
           730.000       Pendent        218.516      -0.5000 % 
           740.000       Pendent        218.466      -0.5000 % 
           750.000       Pendent        218.416      -0.5000 % 
           760.000       Pendent        218.366      -0.5000 % 
           770.000       Pendent        218.316      -0.5000 % 
           780.000       Pendent        218.266      -0.5000 % 
           784.806       tg. entrada    218.242      -0.5000 % 
           790.000       A.Concau       218.217      -0.4307 % 
           800.000       A.Concau       218.181      -0.2974 % 
           810.000       A.Concau       218.158      -0.1641 % 
           820.000       A.Concau       218.148      -0.0307 % 
           822.306       Punt Baix      218.148       0.0000 % 
           830.000       A.Concau       218.152       0.1026 % 
           840.000       A.Concau       218.169       0.2359 % 
           850.000       A.Concau       218.199       0.3693 % 
           860.000       A.Concau       218.243       0.5026 % 
           869.031       tg. sortida    218.293       0.6230 % 
           870.000       Rampa          218.299       0.6230 % 
           880.000       Rampa          218.362       0.6230 % 
           890.000       Rampa          218.424       0.6230 % 
           900.000       Rampa          218.486       0.6230 % 
           910.000       Rampa          218.549       0.6230 % 
           918.698       tg. entrada    218.603       0.6230 % 
           920.000       A.Convex       218.611       0.6056 % 
           930.000       A.Convex       218.665       0.4723 % 
           940.000       A.Convex       218.705       0.3390 % 
           943.966       tg. sortida    218.718       0.2861 % 
           950.000       Rampa          218.735       0.2861 % 
           954.892       Rampa          218.749       0.2861 % 
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Torrebesses. Desviament  Provisional LV-7004 
 
                                        
                                       ============ ===================================== 
                                       * * *   E S T A T    D E    R A S A N T S   * * * 
                                       ============ ===================================== 
 
       PENDENT    LONGITUD     PARÀMETRE       V È R T E X                 ENTRADA A L’ACORD        SO RTIDA DE L’ACORD 
         ( % )        ( m )        ( kv )        p. k.         cota         p.k.         cota         p .k.         cota 
      ------------ ------------ ------------ ------ ------ ------------ ------------ ------------ ----- ------- ------------ 
                                                                            170.000      200.263 
          2.440200       10.272      120.000      1 81.854      200.539      176.719      200.414      186.990      201.104 
         11.000000       12.620      125.000      2 02.804      202.844      196.494      202.150      209.114      202.901 
          0.903867       10.456      300.000      2 19.017      202.990      213.789      202.943      224.245      202.855 
         -2.581500       42.731     1250.000      2 95.995      201.003      274.629      201.555      317.360      199.721 
         -6.000000       53.458      700.000      3 47.982      197.884      321.254      199.488      374.711      198.321 
          1.636813                                                                                    446.766      199.500 
 
 
         ========================================== ======= 
         * * *    PUNTS   DE   L’EIX   EN   ALÇAT    * * * 
         ========================================== ======= 
 
         P.K.                TIPUS        COTA      PENDENT 
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           170.000       Rampa          200.263       2.4402 % 
           176.719       tg. entrada    200.414       3.7132 % 
           180.000       A.Concau       200.539       5.1748 % 
           186.990       tg. sortida    201.104      10.9988 % 
           190.000       Rampa          201.435      11.0000 % 
           196.494       tg. entrada    202.150      10.9989 % 
           200.000       A.Convex       202.486       8.1949 % 
           209.114       tg. sortida    202.901       0.9048 % 
           210.000       Rampa          202.909       0.9039 % 
           213.789       tg. entrada    202.943       0.9035 % 
           216.501       Punt Alt       202.955       0.0000 % 
           220.000       A.Convex       202.935      -1.1665 % 
           224.245       tg. sortida    202.855      -2.5810 % 
           230.000       Pendent        202.707      -2.5815 % 
           240.000       Pendent        202.449      -2.5815 % 
           250.000       Pendent        202.190      -2.5815 % 
           260.000       Pendent        201.932      -2.5815 % 
           270.000       Pendent        201.674      -2.5815 % 
           274.629       tg. entrada    201.555      -2.5816 % 
           280.000       A.Convex       201.404      -3.0112 % 

 
         ========================================== ======= 
         * * *    PUNTS   DE   L’EIX   EN   ALÇAT    * * * 
         ========================================== ======= 
 
         P.K.                TIPUS        COTA      PENDENT 
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           290.000       A.Convex       201.063      -3.8112 % 
           300.000       A.Convex       200.642      -4.6112 % 
           310.000       A.Convex       200.141      -5.4112 % 
           317.360       tg. sortida    199.721      -5.9999 % 
           320.000       Pendent        199.563      -6.0000 % 
           321.254       tg. entrada    199.487      -5.9998 % 
           330.000       A.Concau       199.017      -4.7505 % 
           340.000       A.Concau       198.614      -3.3219 % 
           350.000       A.Concau       198.353      -1.8934 % 
           360.000       A.Concau       198.235      -0.4648 % 
           363.254       Punt Baix      198.228       0.0000 % 
           370.000       A.Concau       198.260       0.9638 % 
           374.711       tg. sortida    198.321       1.6366 % 
           380.000       Rampa          198.408       1.6368 % 
           390.000       Rampa          198.572       1.6368 % 
           400.000       Rampa          198.735       1.6368 % 
           410.000       Rampa          198.899       1.6368 % 
           420.000       Rampa          199.063       1.6368 % 
           430.000       Rampa          199.227       1.6368 % 
           440.000       Rampa          199.390       1.6368 % 
           446.766       Rampa          199.500       1.6368 %  
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Torrebesses. C-12  
 
 
 
          PERALTS DE LES CALÇADES PRINCIPALS 
 -------------------------------------------------- ---- 
    Pk Dreta      P Dreta     PK Esquerra   P Esque rra 
   ------------  -----------  -----------  -------- --- 
     115932.338        2.000   115932.338       -2. 000 
     116376.005        2.000   116376.005       -2. 000 
     116416.005       -2.000   116416.005       -2. 000 
     116488.898       -8.000   116488.898       -8. 000 
     116668.365       -8.000   116668.365       -8. 000 
     116741.257       -2.000   116741.257       -2. 000 
     116781.257        2.000   116781.257       -2. 000 
     116930.952        2.000   116930.952       -2. 000 
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Torrebesses. LV-7004 
 
 
 
             PERALTS DE LES CALÇADES PRINCIPALS 
 -------------------------------------------------- ---- 
    Pk Dreta      P Dreta     PK Esquerra   P Esque rra 
   ------------  -----------  -----------  -------- --- 
      10420.000        2.000    10420.000       -2. 000 
      10450.900        2.000    10420.000       -2. 000 
      10472.640        7.000    10472.640        7. 000 
      10487.800        7.000    10487.800        7. 000 
      10542.800        2.000    10519.800       -2. 000 
      10606.663        2.000    10581.938       -2. 000 
      10637.570        7.000    10637.570        7. 000 
      10670.316        7.000    10670.316        7. 000 
      10701.222        2.000    10725.948       -2. 000 
      10753.041        2.000    10753.041       -2. 000 
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 Torrebesses. Rotonda 
 
                                       
 
          
             PERALTS DE LES CALÇADES PRINCIPALS 
 -------------------------------------------------- ---- 
    Pk Dreta      P Dreta     PK Esquerra   P Esque rra 
   ------------  -----------  -----------  -------- --- 
          0.000        0.000        0.000        0. 000 
          1.571        0.314        1.571        0. 314 
          3.142        0.624        3.142        0. 624 
          4.712        0.927        4.712        0. 927 
          6.283        1.220        6.283        1. 220 
          7.854        1.500        7.854        1. 500 
          9.425        1.763        9.425        1. 763 
         10.996        2.007       10.996        2. 007 
         12.566        2.229       12.566        2. 229 
         14.137        2.427       14.137        2. 427 
         15.708        2.598       15.708        2. 598 
         17.279        2.741       17.279        2. 741 
         18.850        2.853       18.850        2. 853 
         20.420        2.934       20.420        2. 934 
         21.991        2.984       21.991        2. 984 
         23.562        3.000       23.562        3. 000 
         25.133        2.984       25.133        2. 984 
         26.704        2.934       26.704        2. 934 
         28.274        2.853       28.274        2. 853 
         29.845        2.741       29.845        2. 741 
         31.416        2.598       31.416        2. 598 
         32.987        2.427       32.987        2. 427 
         34.558        2.229       34.558        2. 229 
         36.128        2.007       36.128        2. 007 
         37.699        1.763       37.699        1. 763 
         39.270        1.500       39.270        1. 500 
         40.841        1.220       40.841        1. 220 
         42.412        0.927       42.412        0. 927 
         43.982        0.624       43.982        0. 624 
         45.553        0.314       45.553        0. 314 
         47.124        0.000       47.124        0. 000 
         48.695       -0.314       48.695       -0. 314 

 
              
             PERALTS DE LES CALÇADES PRINCIPALS 
 -------------------------------------------------- ---- 
    Pk Dreta      P Dreta     PK Esquerra   P Esque rra 
   ------------  -----------  -----------  -------- --- 
         50.265       -0.624       50.265       -0. 624 
         51.836       -0.927       51.836       -0. 927 
         53.407       -1.220       53.407       -1. 220 
         54.978       -1.500       54.978       -1. 500 
         56.549       -1.763       56.549       -1. 763 
         58.119       -2.007       58.119       -2. 007 
         59.690       -2.229       59.690       -2. 229 
         61.261       -2.427       61.261       -2. 427 
         62.832       -2.598       62.832       -2. 598 
         64.403       -2.741       64.403       -2. 741 
         65.973       -2.853       65.973       -2. 853 
         67.544       -2.934       67.544       -2. 934 
         69.115       -2.984       69.115       -2. 984 
         70.686       -3.000       70.686       -3. 000 
         72.257       -2.984       72.257       -2. 984 
         73.827       -2.934       73.827       -2. 934 
         75.398       -2.853       75.398       -2. 853 
         76.969       -2.741       76.969       -2. 741 
         78.540       -2.598       78.540       -2. 598 
         80.111       -2.427       80.111       -2. 427 
         81.681       -2.229       81.681       -2. 229 
         83.252       -2.007       83.252       -2. 007 
         84.823       -1.763       84.823       -1. 763 
         86.394       -1.500       86.394       -1. 500 
         87.965       -1.220       87.965       -1. 220 
         89.535       -0.927       89.535       -0. 927 
         91.106       -0.624       91.106       -0. 624 
         92.677       -0.314       92.677       -0. 314 
         94.248        0.000       94.248        0. 000 
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Torrebesses. Ramal 1 
 
 
 
            PERALTS DE LES CALÇADES PRINCIPALS 
 -------------------------------------------------- ---- 
    Pk Dreta      P Dreta     PK Esquerra   P Esque rra 
   ------------  -----------  -----------  -------- --- 
       1000.000       -7.000     1000.000       -7. 000 
       1013.009       -5.000     1013.009       -5. 000 
       1035.509        2.500     1035.509        2. 500 
       1115.152        2.500     1115.152        2. 500 
       1129.072       -2.000     1129.072       -2. 000 
       1139.051       -5.000     1139.051       -5. 000 
       1168.927       -7.800     1168.927       -7. 800 
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Torrebesses. Ramal 2 
 
                                        
 
            PERALTS DE LES CALÇADES PRINCIPALS 
 -------------------------------------------------- ---- 
    Pk Dreta      P Dreta     PK Esquerra   P Esque rra 
   ------------  -----------  -----------  -------- --- 
       2000.000        3.175     2000.000        3. 175 
       2015.249        4.700     2015.249        4. 700 
       2150.726        4.700     2150.726        4. 700 
       2178.061        1.966     2178.061        1. 966 
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Torrebesses. Ramal 3 
 
                                        
 
             PERALTS DE LES CALÇADES PRINCIPALS 
 -------------------------------------------------- ---- 
    Pk Dreta      P Dreta     PK Esquerra   P Esque rra 
   ------------  -----------  -----------  -------- --- 
       3014.688       -1.805     3014.688       -1. 805 
       3036.714        2.600     3036.714        2. 600 
       3234.409        2.600     3234.409        2. 600 
       3311.609        2.000     3311.609        2. 000 
       3331.609        2.000     3331.609        2. 000 
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Torrebesses. Ramal 4 
 
                                      
 
             PERALTS DE LES CALÇADES PRINCIPALS 
 -------------------------------------------------- ---- 
    Pk Dreta      P Dreta     PK Esquerra   P Esque rra 
   ------------  -----------  -----------  -------- --- 
       4000.000        2.000     4000.000        2. 000 
       4355.062        2.000     4355.062        2. 000 
       4385.062        7.000     4385.062        7. 000 
       4416.463        7.000     4416.463        7. 000 
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Torrebesses. Camí 1 
 
 
 
           PERALTS DE LES CALÇADES PRINCIPALS 
 -------------------------------------------------- ---- 
    Pk Dreta      P Dreta     PK Esquerra   P Esque rra 
   ------------  -----------  -----------  -------- --- 
          0.000       -2.000        0.000       -2. 000 
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Torrebesses. Camí 2 
 
                                           
    
           PERALTS DE LES CALÇADES PRINCIPALS 
 -------------------------------------------------- ---- 
    Pk Dreta      P Dreta     PK Esquerra   P Esque rra 
   ------------  -----------  -----------  -------- --- 
          0.000       -2.000        0.000       -2. 000 
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Torrebesses. Camí 3  
                                        
          
          
             PERALTS DE LES CALÇADES PRINCIPALS 
 -------------------------------------------------- ---- 
    Pk Dreta      P Dreta     PK Esquerra   P Esque rra 
   ------------  -----------  -----------  -------- --- 
          0.000       -2.000        0.000       -2. 000 
        502.500       -2.000      502.500       -2. 000 
        522.500        2.000      522.500        2. 000 
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Torrebesses. Camí 4 
 
 
          
           PERALTS DE LES CALÇADES PRINCIPALS 
 -------------------------------------------------- ---- 
    Pk Dreta      P Dreta     PK Esquerra   P Esque rra 
   ------------  -----------  -----------  -------- --- 
          0.000       -2.000        0.000       -2. 000 
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Torrebesses. Desviament  Provisional C-12 
 
                                        
 
            PERALTS DE LES CALÇADES PRINCIPALS 
 -------------------------------------------------- ---- 
    Pk Dreta      P Dreta     PK Esquerra   P Esque rra 
   ------------  -----------  -----------  -------- --- 
          0.000        2.000        0.000       -2. 000 
         45.000        2.000       45.000       -2. 000 
         65.000        2.000       65.000        2. 000 
         95.000        2.000       95.000        2. 000 
         95.000        5.000      105.000        5. 000 
        126.000       -2.000      126.000       -2. 000 
        345.000       -2.000      345.000       -2. 000 
        355.000        0.000      355.000        0. 000 
        420.000        0.000      420.000        0. 000 
        435.000        2.600      435.000        2. 600 
        590.000        2.600      590.000        2. 600 
        600.000        2.000      600.000        2. 000 
        925.000        2.000      870.000        2. 000 
        945.000        2.000      910.000       -2. 000 
       1500.000        2.000     1500.000       -2. 000 
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Torrebesses. Desviament  Provisional LV-7004 
 
 
 
 
              PERALTS DE LES CALÇADES PRINCIPALS 
 -------------------------------------------------- ---- 
    Pk Dreta      P Dreta     PK Esquerra   P Esque rra 
   ------------  -----------  -----------  -------- --- 
          0.000        2.000        0.000      -2.0 00 
        130.904        2.000      131.926      -2.0 00 
        143.926       -5.700      143.926      -5.7 00 
        172.993       -5.700      172.993      -5.7 00 
        186.093        2.000      184.093      -2.0 00 
        446.766        2.000      446.766      -2.0 00 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

 A la confluència entre les carreteres C-12 (PK 116+520) i LV-7004 (PK 10+560), 

corresponent al terme municipal de Torrebesses, província de Lleida, es realitza una millora 

local de l’enllaç existent. El tram d’objecte de millora presenta una longitud total de 2 km, que 

discorre al nord-oest de la població, i l’estudi geotècnic s’ha realitzat entre els PK 1+100 a PK 

1+800, on s’ha previst executar l’obra de fàbrica i la nova rotonda. 

 

1.1. Objectius  
 

Aquest Annex té com a objectiu descriure i analitzar les característiques geològiques i 

paràmetres geotècnics dels sòls i formacions travessades pel traçat projectat, i inclou les 

dades, recomanacions i conclusions geotècniques necessàries per a la seva execució. A més, 

es proporciona informació sobre l’excavabilitat i la realització de possibles explanades i/o 

terraplens. Donat el caràcter d’aquest projecte (de fi de carrera), s’ha pres dades d’altres 

actuacions realitzades properament a la zona de les obres del present Projecte. Així, l’estudi 

geotècnic ha estat elaborat pràcticament per una empresa especialista (Geoplanning), la qual 

s’ha encarregat dels treballs geotècnics realitzats i de la presa d’informació del terreny. 

 

L’estudi del tram inclou, bàsicament, els següents aspectes: 

- Característiques geològiques generals de l’emplaçament. 

- Materials presents al llarg de la zona d’estudi. 

- Paràmetres geotècnics representatius de cadascuna de les formacions 

diferenciades. 

- Estimació de les tensions admissibles i de la profunditat de fonamentació de les 

obres de fàbrica previstes.  

 

1.2. Treballs efectuats  
 

 Per a l’execució d’aquest estudi, s’ha obtingut informació del Mapa Geològic d’Espanya 

a escala 1:50.000 (geològic i geomorfològic); i del IGME Full 416, Maials, del Mapa Geològic de 

Catalunya a escala 1:250.000, del Mapa de conques hidrogràfiques de Catalunya; així com de 

la fotografia aèria de la zona a escala 1:25.000, editats tots per l’ICC (Institut Cartogràfic de 

Catalunya). 
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 Els treballs de camp han consistit bàsicament en la realització d’una campanya 

d’investigacions “in situ”, en zones properes al nostre lloc d’actuacions, consistents en la 

realització de 6 calicates d’una profunditat màxima de 5,4 metres, i d’on s’han pres mostres 

representatives del terreny per al seu posterior anàlisi en un laboratori acreditat. Les 

investigacions s’han distribuït en llocs propers al llarg de la traça, i a les proximitats de les obres 

de fàbrica previstes. També s’han realitzat sondeigs a rotació amb extracció continua de 

testimoni d’una profunditat d’estudi d’entre 6 i 15 metres de profunditat, arribant tots ells a 

localitzar el substrat terciari. 

 

 Per a l’execució dels sondeigs S-1 i S-2, s’ha utilitzat una sonda TP-50 muntada sobre 

camió, mentre que pel sondeig S-3 s’ha utilitzat una sonda RL-46 muntada sobre orugues. De 

l’interior dels sondeigs s’han extret 4 mostres inalterades (MI) amb un llevamostres de paret 

gruixuda de 86 mm de diàmetre exterior, i s’han realitzat 6 assaigs SPT. L’assaig d’extracció de 

mostres inalterades consisteix en l’encastament d’un llevamostres a percussió mitjançant una 

massa de 63,5 kg que cau des d’una alçada de 75 cm. El mètode està especialment dissenyat 

per a que la mostra es recuperi a l’interior d’un tub de PVC, col·locat a dins del llevamostres, 

que tancat hermèticament amb tapes de goma, manté inalterades les propietats del terreny 

assajat. L’assaig de presa de mostres inalterades i de penetració SPT permet, comptant el 

nombre de cops necessaris per fer penetrar el llevamostres, obtenir una idea de la consistència 

o compacitat del terreny a la cota en la que es realitza l’assaig. 

 

La taula següent, mostra un resum del mostratge i la profunditat arribada en cadascun d’ells: 
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 Amb les dades obtingudes durant els treballs de camp i la recopilació de la bibliografia 

disponible, s’han obtingut els resultats de reconeixement i caracterització geotècnica dels 

terrenys tractats. 

 

2. CONTEXT GEOLÒGIC  
 

2.1. Marc geològic regional  
 

 Des del punt de vista geològic, aquesta regió es situa a la Depressió de l’Ebre. 

Aquesta depressió està representada per terrenys eocens i oligocens, que constitueixen una 

divisió marcada per la presència de fàcies vermelles i grises que reflecteixen ambients 

continentals i marins respectivament. Així, es caracteritza per tenir una geomorfologia fluvial 

modelada per la dinàmica de les rieres existents a la zona (riera de la Coma a la nostra zona 

projectada). Generalment, presenta relleus suaus. 

 

 La zona es situa, en concret, sobre el substrat terciari, de l’oligocé superior, format 

per lutites i gresos, amb alguns blocs de conglomerats dispersos de poca importància, que 

es poden interpretar com a dipòsits de plana d’inundació, dins d’un gran sistema fluvial. 

 

 A continuació, es mostra el mapa geològic 1:50.000 de la zona de Torrebesses, 

extret del full 416 (Maials) del IGME: 

 

Zona 

d’actuació 
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On: 

- POmgc5:  Argiles, llims, margues i gresos fins (Quaternari al·luvial). 

- POmgc4:  Lutites ocres ataronjades i grises amb intercalacions de gresos. 

- POcgg:  Conglomerats, gresos i margues (Oligocè). 

- POg4, POg5, POg6:  Paleocanals de gresos (litarenites) generalment bioturbats. 

- Qco:  Dipòstis col·luvials. Argiles amb còdols angulosos dispersos (Holocè). 

- Qr:  Dipòsits dels llits actuals de les rieres i dels torrents (Holocè). 

 

 El quaternari està representat per argiles, sorres i graves subanguloses disperses, 

corresponents a la plana d’inundació al·luvial de la riera de Coma. Apareixen també dipòsits 

col·luvials de glacis, sòls de recobriment superficial i dipòsits de fons de vall (quaternari 

el·luvial). Els sediments al·luvials i els dipòsits col·luvials estan formats principalment per 

argiles, sorres i graves de curta mobilització, la zona de procedència de les quals correspon 

als relleus terciaris més elevats de la zona. 

 

2.2. Característiques geològiques del traçat  
 

2.2.1. Característiques litològiques 
 

 Els materials que alforen al llarg del traçat en estudi corresponen a sòls quaternaris 

(Holocè) i a roques d’edat terciària (Oligocé), i superposats a aquests materials naturals es 

disposen terres de reompliment d’aportació antròpica i terreny vegetal.  

 

 Segons les dades obtingudes durant les investigacions de camp, les terres de replè 

es troben formades principalment per llims sorrencs amb graves formant les bases dels 

terraplens de les carreteres i camins. D’altra banda, els materials holocens (quaternari 

recent) es troben formats per una successió de materials predominantment argilosos, tant en 

sòls al·luvials, com en sòls col·luvials. 

 

 A la majoria de cates realitzades sobre sòls quatenaris s’identifica un nivell superficial 

de llims argilosos de color marró que localment presenten graves disperses. Aquest primer 

nivell es correspon amb la capa que formen els camps de conreu i terreny vegetal 

(quaternari el·luvial d’alteració del substrat), així com els sediments al·luvials de la riera de 

Coma. 
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Així, a continuació es descriuen geològicament les unitats litològiques diferenciades: 

 

� TERRA VEGETAL I REBLIMENTS ANTRÒPICS DE TERRAPLÈ: 

 

 Es tracta, generalment, de materials de terraplè i esplanada formats d’argiles 

sorrenques i graves procedents de desmunts propers del substrat de la zona. Aquests 

rebliments presenten en general escassa potència, excepte en les zones ocupades per la 

carretera actual, on el terraplè pot arribar a superar els 4 m d’alçada. Aquests materials els 

trobem a gran part de la traça ja que aquest discorre pel vial existent. 

 
        Detall dels materials de rebliment, que formen el terraplè de la carretera actual. 

 

  

La capa superficial és de terra vegetal de color marró fosc, constituïda per llims argilosos 

que localment presenten graves disperses, tant fines com grolleres anguloses (amb 

fragments rocosos). Aquest primer nivell es correspon amb la capa que formen els camps de 

conreu i terreny vegetal, així com els sediments al·luvials de la riera de Coma. 

 

 Des del punt de vista geotècnic, la terra vegetal i/o els reblerts heterogenis, en 

tractar-se de materials amb un contingut de matèria orgànica generalment  

elevat i/o variable, no es pot considerar que presentin bones característiques geotècniques. 

Al mateix temps, els materials remoguts i/o d’aportament antròpic, solen presentar una mala 

compactació i una col·lapsabilitat elevada; per tant, correspondrien també a característiques 

geotècniques molt baixes. 

 

 Segons el Pliego de Prescripciones Técnicas PG-3, aquests materials es classifiquen 

com a sòls inadequats per a terraplens. 
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� DIPÒSITS QUATERNARIS: 

 

 Els anomenats dipòsits quaternaris inclouen els sòls quaternaris al·luvials, lez zones 

de col·luvions i els dipòsitsde fons de vall (el·luvial). En general, tots ells estan constituïts per 

llims més o menys sorrencs de color marró clar a ocre, amb continguts variables de fracció 

grava i indicis d’argila, que pot presentar algunes intercalacions de graves grolleres. 

 

� QUATERNARI AL·LUVIAL: 

 

 El quaternari al·luvial forma la part més deprimida de la superfície de la zona 

d’estudi. Estan formats principalment per argiles llimoses de color marró terra a vermellós, 

amb diversos nivells de graves, que són principalment subanguloses, de diàmetre inferior a 

5 cm i de caràcter calcari. Segons els sondejos propers, s’ha comprovat que aquest dipòsit 

té una potència no superior a 5 metres, i que es troba principalment consituit per argiles de 

consistència mitja.  

 
Detall d’un aflorament quaternari d’origen al·luvial, present en un dels talussos existents. 

 

 

� QUATERNARI DE FONS DE VALL I EL·LUVIAL INDIFERENCIA T: 

 

 El sòls quaternaris de fons de vall corresponen a argiles llimoses, de color marró 

vermellós amb algunes sorres de mida mil·limètrica a centimètrica. Aquest dipòsit és el més 

important de la zona d’estudi, extenent-se per sobre el substrat terciari formant un tapís 

homogeni d’una potència que oscil·la entre 1,0 m i més de 4,0 m. 
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Detall d’un aflorament quaternari de fons de vall, de litologia marcadament argilosa. 

 

Tot aquest paquet presenta diferents efectes de carbonatació que, majoritàriament, 

desenvolupen un abundant contingut de nòduls de carbonat que encara que es trobin 

dispersos, augmenten considerablement en profunditat. Els efectes de carbonatació, en 

ocasions, poden arribar a desenvolupar nivells cimentats o endurits com crostes calcàries. 

 Des del punt de vista geotècnic, es pot tractar com un sòl detrític que conté un elevat 

contingut de fracció fina, que presenta alguns nivells de granulometria grollera.  

 

 Tot el conjunt presenta una plasticitat de mitjana, si bé tant en els trams més 

carbonatats com en els més detrítics, la plasticitat pot disminuir fins a baixa i/o nul·la. 

 

 La permeabilitat és de mitjana a baixa, tot i que en els casos en què el contingut de 

fracció grollera és elevat, augmenta lleugerament el grau de permeabilitat. 

 Són materials que presenten una elasticitat de mitjana a baixa i, alhora presenten 

una certa susceptibilitat a l’aigua, és a dir, respondran a certs canvis de volum que poden 

arribar a ser perjudicials, sobretot en èpoques de pluges i/o glaçades. Generalment, l’elevat 

contingut de fracció fina és el responsable dels fenòmens de canvi potencial de volum. 

 Segons les consideracions esmentades, i segons Pliego de Prescripciones Técnicas 

PG-3, aquests materials, compleixen els requisits necessaris per ser catalogats com a sòls 

marginals si es volen emprar per a la realització de terraplens; i, més concretament, dins el 

grup de sòls col·lapsables , amb un índex de col·lapse superior a l’1,0 %. 

 Seria recomanable, per tant, descartar-los per realitzar la capa de coronament i les 

parets del terraplè. 
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� SUBSTRAT TERCIARI: 
  

 El quaternari presenta un contacte discordant erosiu amb el terciari. El substrat 

terciari està format per lutites argiloses a margoses (de tonalitats entre ocre groguenc, 

blanquinós i vermellós que varien en funció de la seva composició i grau d’oxidació), amb 

nivells tabulars de gresos intercalats (d’ordre decimètric a mètric), de colors ataronjats i que 

no arriben a superar el metre de potència. De manera irregular, presenta algunes vetes 

d’ordre mil·limètric de guixos. Aquest substrat apareix de forma irregular a tota la zona 

d’estudi, recoberta de manera variable per dipòsits quaternaris. 

 
Aflorament de substrat d’argiles lutítiques a margoses amb alguns nivells més resistents (gresos). 

 

 
Detall d’un aflorament terciari argilo-lutític de color vermellós, amb nivells centimètrics de gresos. 

 

 Des del punt de vista geotècnic, els nivells sorrencs es poden considerar com a sòls 

de gra mitjà amb una plasticitat baixa a nul·la, i catalogables des del punt de vista resistent 

de densos a molt densos. Els nivells més argil·lo-margosos es consideren com a sòls de gra 

fi, plasticitat mitjana, que de vegades pot ser molt elevada. 
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 Es tracta de materials que poden presentar una important variabilitat en les 

característiques geotècniques. Els casos més alterats presentaran una elasticitat i 

permeabilitat baixes, i es consideren entre regulars i poc adients per a bases o subbases. Es 

poden obtenir possibles canvis de volum amb valors perjudicials, sobretot en èpoques de 

pluges i/o glaçades.  

 Els casos amb menys contingut en fracció fina, presenten una permeabilitat molt 

variable, que dependrà del grau de meteorització. Es poden considerar entre regulars i bons 

per a bases i subbases.  

 Segons les consideracions esmentades, i segons el Pliego de prescripciones 

técnicas PG-3, aquests materials, compleixen els requisits necessaris per ser catalogats 

com a sòls tolerables  si es volen emprar per a la realització de terraplens, si bé s’haurà de 

tenir en compte la seva susceptibilitat a l’aigua i, per tant, evitar-los en la mesura possible 

per ser emprats en les zones de coronament i parets del terraplè. 

 

� NIVELL CIMENTAT O CROSTA CARBONATADA: 
  

 Com s’ha esmentat abans, els materials que componen el subsòl, presenten,  

vegades, nivells cimentats o endurits atès el grau de carbonatació que responen a 

característiques rocoses, com en el fons del paquet de llims sorrencs quaternaris.  

 La crosta calcària o nivells cimentats, per l’elevat grau de carbonatació, es tractarien 

com un nivell de caràcter rocós, amb una permeabilitat baixa.  

 Aquests materials responen a les característiques necessàries per a ser catalogat 

com a un pedraplè adequat . 

 

2.2.2. Geomorfologia 
 

 La zona de projecte es situa al mig de la plana tabular terciària dominada per la 

Depressió de l’Ebre. Es caracteritza principalment per presentar una geomorfologia fluvial 

modelada per la dinàmica de les rieres existents a la zona (riera de la Coma en el cas de la 

zona que ocupa la traça). En general, presenta relleus suaus.  

 Els terrenys que pertanyen al quaternari es caracteritzen per presentar una zona 

central formada per dipòsits al·luvials argilosos amb graves disperses a la zona central, que 

cap als laterals passa a estar format únicament per fraccions fines. Aquests dipòsits de fons 

de vall són fruit de l’erosió i meteorització dels materials terciaris pràcticament in-situ. 
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 Els primers factors que es consideren per a establir el modelatge de la zona 

estudiada és la composició litològica del substrat i la seva estructura geològica, que 

condiciona la distribució dels principals conjunts orogràfics. La seva interacció amb els 

processos de dinàmica fluvial antiga i actual són els principals factors que condicionen 

aquesta geomorfologia, característica de la zona de Lleida. 

 

 Al següent mapa geomorfològic es situa la zona d’objecte d’estudi. El modelat de la 

zona és marcadament fluvial, amb la presència d’altiplans formats per erosió diferencial dels 

diferents materials: 

 

 

 Donades les característiques orogràfiques de la zona d’estudi, així com l’entapissat 

de gran part del substrat terciari, es descarten fenòmens de moviments i inestabilitats del 

terreny, limitat únicament a moviments de molt petites dimensions en moments de 

precipitacions intenses. 

 

2.2.3. Hidrogeologia 
 

 La zona d’estudi queda emmarcada a l’àrea hidrogeològica del Segrià, definida pel 

Mapa d’Àrees Hidrogeològiques de Catalunya a escala 1:250.000 (adjuntat a continuació), 

editat per Servei Geològic Català. Aquesta àrea és una continuació cap a l’oest de l’àrea de 

La Segarra. Ocupa el sector de l’aflorament que s’estén entre el pla de Lleida i Les 

Garrigues, on la divisió natural de l’Ebre-Matarranya la separa de l’àrea més meridional. 
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 Segons el Mapa d’Àrees Hidrogeològiques de Catalunya, a la zona d’estudi s’han 

diferenciat dipòsits dietrítics lacustres de l’oligocé (que forma el substrat de la zona d’estudi), 

amb un desenvolupament escàs de dipòsits quaternaris, limitats a les rieres de caràcter 

temporal. Aquests materials de diferents litologies donaran lloc a diferents unitats en funció 

de les seves característiques hidrogeològiques. 

 

 Els materials oligocens d’origen lacustre estan formats per margues i lutites, 

generalment, molt poc permeables i que tan sols poden presentar aqüífers locals i de poca 

entitat. I sobre els materials quaternaris, discorren els únics aqüífers de certa importància de 

la zona els quals van lligats al nivell freàtic i activitat de les rieres existents a la zona.  

 

 Segons els treballs de camp realitzats, es determina que el nivell freàtic queda 

estretament lligat a la circulació d’aigua a les rieres i zones més deprimides, així que aquest 

únicament es localitzarà en aquelles cotes més pròximes a la part central d’aquesta. 

 

 Finalment, es pot dir que les aigües superficials estaran marcades per corrents del 

flux que seguiran les línies de màxim pendent, i d’aquesta manera, al nivell de cotes més 

baixes és on s’acumularà més aigua, donant lloc a les rieres. 
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3. CAMPANYA DE RECONEIXEMENTS  
 

 Les diferents investigacions de camp que s’han realitzat en terrenys adjacents al 

traçat projectat i a actuacions realitzades properament, s’han dut a terme tot intentant 

abarcar tots els materials observats prèviament a la cartografia de camp. La situació de les 

investigacions efectuades i la cota topogràfica estimada s’indiquen en la següent taula: 

 

 

 

 Les mostres obtingudes en les cales i sondeigs s’han portat a un laboratori acreditat 

per tal de caracteritzar els materials del subsòl des del punt de vista geotècnic. 

 

 La relació de les mostres extretes i posteriorment analitzades procedents de les cales 

i sondeigs efectuades corresponen a: 

 

  

 Amb les mostres provinents de les investigacions s’han realitzat assaigs de laboratori 

amb l’objectiu de determinar la seva caracterització geotècnica. Aquests assaigs realitzats 

sobre les mostres extretes de les calicates i sondeigs executats són els següents: 

 

• Granulometria de sòls per tamissat (UNE 103.101) 

• Límits d’Atterberg (UNE 103.103 i 103.104) 

• Determinació d’humitat natural i densitat aparent (UNE 103.300 i 103.301) 

• Determinació del contingut en matèria orgànica (UNE 103.204) 

• Determinació del contingut en sulfats en sòls (EHE) 

• Assaig d’índex de col·lapse (NLT-254/99) 

• Assaig d’agressivitat completa en aigua (EHE) 

 

A la següent taula, es mostren els resultats obtinguts de les mostres analitzades: 
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 D’altra banda, es va recollir una mostra d’aigua d’un dels sondejos per tal d’analitzar 

en laboratori el seu grau d’agressivitat. Segons l’instrucció EHE, la mostra d’aigua procedent 

del sondeig presentava una agressivitat forta  per sulfats al formigó. 

 

 A partir d’aquests resultats i seguint la classificació de la EHE, els elements de 

fonamentació situats dins del subsòl estaran sotmesos a una classe específica d’exposició 

Qc (química agressiva forta), concretament en el cas dels elements submergits dins del 

nivell d’aigua (en el cas d’optar per una fonamentació profunda en l’obra de fàbrica del pas 

inferior). Cal recordar també que el substrat terciari presenta vetes destacables de guix, el 

que significa presència de sulfats tant en l’aigua com en els sòls quaternaris. 

 

4. CARACTERITZACIÓ GEOTÈCNICA 
 

 De les observacions de camp i de les mostres analitzades s’han diferenciat 4 unitats 

litològiques a caracteritzar: 

 

1) Rebliment antròpic 

2) Quaternari al·luvial: argiles llimoses amb gravetes disperses 

3) Quaternari col·luvial-el·luvial: argiles llimoses 

4) Substrat terciari: lutites argiloses a margoses ataronjades amb gresos intercarlats 

 

4.1. Rebliment antròpic  
 

 El rebliment antròpic s’ha localitzat de manera important en els sondeigs executats, 

ja que aquests s’han realitzat en camins i zones terraplenades. El rebliment de terraplè està 

format per sorres llimoses de color marró clar, amb graves subarrodonides de diàmetre 

comprès entre 1 i 5 cm. La seva litologia és principalment calcària. La seva potència arriba a 

ser important entre els pk 1+300 a 1+600 de la zona d’actuació, arribant a superar els 5,0 

metres de potència  (zona on actualment hi ha una obra de fàbrica la qual drena la riera). 

Els paràmetres resistents considerats per aquest rebliment de replè, segons els sondejos 

fets, són els següents: 
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4.2. Quaternari al·luvial  
 

 Segons els sondejos realitzats a les zones pròximes, s’ha detectat aquest nivell per 

sota del terreny vegetal i els rebliments antròpics. Es tracta d’argiles amb intercalacions 

lenticulars de sorres molt fines i llims amb gravetes subanguloses. 

 

 Dels resultats dels assajos, es comprova que es tracta d’unes argiles llimoses amb 

un 20 % de fracció sorrenca i un 10 % de fracció graves. 

 

 D’altra banda, en els resultats obtinguts s’ha detectat la presència de baixos 

percentatges en matèria orgànica, i mitjos en sulfats en sòls. 

 

 Pel que fa als paràmetres resistents, s’ha adoptat com a colpeig mig de càlcul de 

SPT un valor de 8. 

 

 En base als resultats obtinguts, s’adopten els següents valors de càlcul per a les 

argiles llimoses al·luvials: 

 

 

 

 Sobre aquesta unitat, també s’ha realitzat un assaig d’índex de col·lapse 

enregistrant-se un valor de 0,01. Aquest valor és baix i posa de manifest una baixa 

deformabilitat. És un resultat que es considera normal donada la baixa plasticitat que 

presenten aquests materials i al contingut en graves i sorres que arriba en conjunt al 30 %. 

 

4.3. Argiles llimoses de fons de vall  
 

 Es tracta de materials el·luvials i col·luvials que recobreixen el substrat terciari. 

Aquests estan formats bàsicament d’argiles llimoses de color marró vermellós, molt 

homogènies. Poden presentar alguna intercalació més sorrenca però de poca importància. 
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 Dels assaigs granulomètrics i límits d’Atterberg realitzats, s’observa que el contingut 

en argiles es gairebé del 70 % mentre que el contingut en sorres és del 22,4 %. El 

percentatge de graves és inferior al 2,0 %. 

 

 Dels resultats químics obtinguts, s’ha detectat la presència de baixos percentatges 

en matèria orgànica. 

 

 Els valors obtinguts després d’haver realitzat un assaig de tall directe i una 

resistència a compressió simple sobre les argiles llimoses d’aquesta unitat, són els 

següents: 

 

 

 

 Donades les similituds entre els dos nivells quaternaris detectats, a efectes de càlcul 

de les fonamentacions, el sòl quaternari es tractarà com un únic nivell indiferenciat, format 

per argiles llimoses amb nivells lenticulars de graves disperses. 

 

4.4. Substrat terciari: lutites argiloses i gresos  
 

 Aquesta unitat correspon a les lutites argiloses ocres oligocenes i als gresos tabulars 

intercalats. Es tracta del substrat que apareix de forma irregular en tota la zona d’estudi, 

recoberta de manera variable pels dipòsits quaternaris. Es caracteritza per estar formada 

principalment per lutites de color ocre a vermellós amb tonalitats versicolors, amb nivells 

tabulars de gresos, que rarament arriben a superar el metre de potència. De manera 

irregular, presenta algunes vetes d’ordre milimètric de guixos. 

 

 En la part més superficial, les lutites d’aquesta unitat presenten un grau de 

meteorització IV-V.  Els paràmetres resistents que s’adopten per caracteritzar les lutites 

meteoritzades són els següents: 
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 Per sota, passen ràpidament a lutites margoses de grau de metorització III. Segons 

bibliografia consultada i en base a les observacions de camp, s’estimen els següents 

paràmetres resistents per a les lutites margoses (grau de meteorització III) d’aquesta unitat: 

 

 

5. GEOTÈCNIA DEL CORREDOR 
 

 Ara, s’exposen un conjunt de consideracions respecte a l’excavabilitat del terreny i el 

tipus de sòl existent pel que fa a la realització de possibles esplanades i/o terraplens. 

 

5.1. Classificació dels materials i configuració de  

l’esplanada  
 
 Amb les dades dels assaigs de laboratori, els materials s’han classificat d’acord amb 

la versió actualitzada del PG-3/75 (abril de 2004) i de les prescripcions complementàries que 

estableix la Norma 6.1-I.C “Secciones de firme”, de 20 d’octubre de 2002. 

 

 L’esplanada, com a superfície de recolzament d’un ferm, constitueix el seu fonament 

habitual. El comportament dels sòls existents sota aquest superfície dependrà bàsicament 

de les càrregues procedents del tràfic i de la rigidesa de les capes del ferm. La incidència de 

l’esplanada sobre el comportament estructural de les seccions del ferm és major quan major 

sigui la flexibilitat d’aquestes seccions i sobretot quan la capacitat de recolzament es 

reduïda. Al conjunt de nivells de materials disponibles i esplanació es denomina esplanada 

sobre la qual es recolzarà el ferm. 

 

 El paràmetre de caracterització de la categoria de l’esplanada correspon a l’assaig de 

placa de càrrega. Segons la Norma 6.1.-IC “Secciones de firme”, hi ha esplanades de tipus 

E1, E2 i E3, segons el mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega (Ev2): 
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 En principi, no s’ha previst realitzar desmunts d’importància a la zona d’estudi, ja que 

la major part del nou traçat coincideix amb la carretera actual. Per aquesta raó,  no serà 

necessari un estudi de l’aprofitament dels diferents materials localitzats a la zona d’estudi. 

En cas de voler reutilitzar el terraplè actual, seria convenient procedir a estudiar les seves 

característiques mitjançant l’assaig de càrrega amb placa abans esmentat.  

 

 Es considera que tant el sòl de l'explanació (desmunt) com el d'obra de terra 

subjacent (terraplens, pedraplens) és un sòl tolerable (0).  

 

 Així, s’exigeix una esplanada de categoria E-3 ( Ev2 ≥ 300 MPa ) sobre la qual es 

col·locaran les capes de ferm. A partir d’aquí, segons aquesta i la categoria de trànsit 

exigida, es dimensionarà el ferm (tal i com es realitza a l’Annex 8. Ferms i paviments). 

 

 Com s’observa a l’esmentat apartat, per tal d’assegurar aquesta categoria 

d’esplanada es pot disposar sobre el sòl tolerable 30 cm de sòl seleccionat tipus 2  i sobre 

aquests 30 cm més de S-EST3 (sòl estabilitzat “in situ” tip us 3).  El sòl estabilitzat “in 

situ” tipus S-EST3 complirà el que estableix l'Article 512 “Suelos estabilizados in situ” del 

PG-3. El sòl seleccionat tipus 2 complirà l’establit a l'Article 330 del PG-3. 

 

5.2. Excavabilitat  
 

En el present Projecte, no es té prevista cap excavació o desmunt important. 

 

 Tots els materials quaternaris detectats (argiles llimoses i gravetes disperses) podran 

ser excavats mitjançant maquinària de potència mitja com retroexcavadora, així com nivells 

de lutites superficials més alterats. 

 

 Serà necessari l’ús de sistemes d’excavació més potents (martell picador) en cas de 

localitzar-se el substrat terciari més dur: els gresos, conglomerats i les lutites margoses 

menys alterades. 

 

 S’estima que el percentatge de roca no excavable per mitjans mecànics està 

comprés entre un 10 % i un 40 % en funció de la potència dels mitjans d’excavació emprats 

pel contractista. Aquests desmunts només seran necessaris en casos puntuals on s’ha 

d’ampliar el desmunt existent, per a la construcció dels ramals. 
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6. TERRAPLENS 
 

 Per tal de poder construir satisfactòriament el pas inferior previst en el Projecte, s’ha 

contemplat la realització d’un terraplè amb un gruix en la zona de l’obra de fàbrica. 

 

 S’han donat criteris generals per a l’execució dels terraplens o pedraplens. La rasant 

de la carretera entre els Pk 0+900 a 1+740 es trobarà un màxim de 6 m per sobre de la cota 

actual del terreny en la zona del pas inferior, tenint-se que executar estructures de rebliment. 

En funció de les característiques de l’obra i el relleu suau de la zona, no es preveu la 

generació de volums importants de terres de préstec (desmunts importants), així que es 

considera que possiblement els terraplens es realitzaran amb materials procedents d’altres 

zones d’extracció. 

 

 Tots els terraplens s’executaran sobre la carretera actual, que ja presenta un terraplè 

aproximadament entre els Pk 0+900 i 1+650, amb un gruix màxim actual d’aproximadament 

5,0 m en la zona de l’obra drenant actual. És recomanable executar els terraplens amb 

inclinacions tipus 3H/2V per a poder garantir l’estabilitat dels murs de coronament. 

 

6.1. Mètode de càlcul de l’estabilitat  
 

 Per l’estudi de l’estabilitat de talussos s’ha realitzat un estudi de l’estabilitat global de 

les seccions més desfavorables de tota la traça. Els càlculs de l’estabilitat global s’han 

realitzat amb el programa SLOPE/W v.3.0, el qual realitza un anàlisi de l’estabilitat del 

terraplè en la seva secció més desfavorable per garantir l’estabilitat de la fonamentació. 

 

 Per sòls es suposa que la resistència intrínseca al tall o tensió tangencial màxima en 

un punt de la superfície de trencada compleix la llei lineal de Mohr-Coulomb: 

'tan'' φστ += c  

On: 

σ = tensió tangencial màxima en un punt de la superfície de trencada. 

σ’ = tensió normal efectiva en la superfície de trencada en el punt considerat. 

c’= cohesió de la superfície de trencada en el punt considerat. 

φ’= angle de fricció de en la superfície de trencada corresponent al nivell de tensions 

efectives realment actuant. 
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 Els paràmetres emprats pels diferents criteris, Mohr-Coulomb en sòls, són 

conservadors i s’han utilitzat els valors menors que es consideren pels diferents rangs en el 

qual es mouen aquest tipus de materials. Els valors dels paràmetres emprats són: 

 

Paràmetres  Mohr-Coulomb (sòls) 

c' 10 KPa 

φ' 30º 

 
 

 

 Generalment, els càlculs d’estabilitat es realitzen tant a curt com a llarg termini. Per 

aquest últim es realitza un càlcul en tensions efectives amb els paràmetres de tall, de la 

cohesió efectiva c’ i l’angle de fricció φ’, definint les pressions intersticials mitjançant el nivell 

freàtic o punt a punt amb una malla de pressions. Per al anàlisi a curt termini es realitza un 

càlcul en tensions totals mitjançant la resistència al tall sense drenatge. 

 

6.2. Secció estudiada  
 

 Un cop conegut el mètode de càlcul i tenint presents les consideracions abans 

esmentades, es fa l’anàlisi de l’estabilitat del terraplè en la seva secció més desfavorable, 

com s’ha dit, amb el software SLOPE/W, per tal de garantir l’estabilitat de la fonamentació: 
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 Aquest terraplè resulta de la suma de l’existent (4-5 metres) i el projectat (uns 6 

metres), sent el gruix total d’uns 10-12 metres. Com s’observa, resulta un factor de seguretat 

de 1.887, pel que es garanteix l’estabilitat del terraplè amb la inclinació adoptada. D’altra 

banda, les inestabilitats presents a la fonamentació es donen amb factors de seguretat més 

elevats, pel que es conclou que, en base a les dades disponibles, el terraplè projectat és 

estable . 

 

 Aquest resultat és extrapolable a la resta de terraplens de la zona de projecte donat 

que presenten alçades inferiors i es fonamenten sobre materials quaternaris amb 

paràmetres resistens similars als aquí estudiats. 

 

6.3. Condicions de fonamentació  
 

 Per a la fonamentació del terraplè, poden utilitzar-se com a guia els valors obtinguts 

en l’apartat 7.2. Fonamentació superficial. En general, es resol que per als terraplens 

considerats, s’estima que la fonamentació dels rebliments no presenti especials problemes 

geotècnics pel que fa a la capacitat portant del terreny ateses les alçades de terraplè 

considerades (fins a 6 mestres sobre el terraplè ja existent, que ja haurà assentat). 

 

 Els assentaments dels rebliments resultaran tant de la consolidació del propi 

rebliment com dels terrenys de fonamentació. 
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 En el traçat, el recolzament del terraplè estarà constituït en la seva totalitat per 

materials quaternaris recents que corresponen a sòls cohesius saturats i deformables que es 

trobaran subjectes a processos de consolidació. En els extrems (en longitud) del terraplè 

projectat, el material de recolzament es correspon al substrat terciari, sent els assentaments 

inapreciables. No obstant, on el recolzament correspongui al quaternari i terraplè actual, 

serà important la consolidació dels terrenys de fonamentació. Pel que fa als assentaments 

del propi terraplè, aquests es produiran majoritàriament durant el període final de la seva 

construcció. 

 

6.4. Posada en obra  
 

 En els rebliments tipus terraplè, per a poder arribar al grau de compactació exigit, és 

recomanable iniciar les proves en obra estenent capes d’uns 30 cm d’espessor màxim, 

mesurats abans de compactar. 

 

 En general, per a zones de fonament, nucli o espaldons de terraplens es considera 

una densitat seca després de la compactació que no sigui inferior al 95 % del màxim 

obtingut a l’assaig Pròctor de referència. 

 

 Es recomana controlar les condicions de drenatge en totes les fases de l’obra, 

inclosa l’excavació dels desmunts, i no permetre, a ser possible, el contacte directe de 

l’aigua amb els materials. Abans d’iniciar cada rebliment, ha d’estar acabada l‘obra de 

drenatge i canalitzades cap a la mateixa les aigües d’escorrentia, que tendeixen a envair 

l’explanació i a saturar els rebliments. 

 

 Les capes hauran d’estendre’s amb pendents transversals de l’ordre del 4 %, per a 

facilitar l’evacuació de l’aigua sense perill d’erosió i evitar la saturació del rebliment. Mantenir 

aquesta pendent tansversal és especialment important en l’esplanada, un cop acabat el 

rebliment. 

 

 Donada la naturalesa argilosa i llimosa del subsòl, la compactació d’aquests 

materials s’ha de fer mitjançant l’ús de corró llis, i en els trams més argilosos pot ser 

necessari l’ús del corró “pata de cabra”. En els terrenys llim-sorrencs que incloguin granulars 

del material procedent dels dipòsits quaternaris, la compactació pot preveure’s mitjançant 

corró vibratori llis d’almenys 3 o 4 Tn de pes estàtic. 
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7. ESTRUCTURES 
 

7.1. Introducció  
  

 El projecte contempla l’execució de tres estructures principals: una ampliació de 

l’obra de drenatge tranversal existent (pk 116+631), una obra de fàbrica corresponent a un 

pont  (pk 116+688) i un pas inferior respecte la carretera C-12, per tal d’accedir a la rotonda 

que enllaça les dues carreteres objecte d’estudi (pk 116+532). 

 

7.1.1. Obra de fàbrica: Pas inferior (Pk 116+532) 
 

 Per a l’estudi de la fonamentació de l’obra de fàbrica que forma el pas inferior, 

s’utilitzarà la campanya de camp realitzada, amb l’objectiu de determinar la fondària a la que 

es fonamentaran els elements de l’estructura i per a determinar la tensió admissible. L’obra 

de fàbrica consta d’un calaix de formigó armat  de 11 metres d’ample per 5,55 mestres d’alt 

(interiors) i 15,4 mestres de llarg. 

 

 De la informació dels sondejos realitzats propers a la zona, el substrar terciari apareix 

a partir dels 7,0 metres de profunditat. Recobrint el susbtrat apareix un dipòsit quaternari, i el 

rebliment antròpic del terraplenat actual, que ocupa els primers 3 metres de subsòl. 

 

7.1.2. Obra de fàbrica: Ampliació de l’obra de dren atge 

transversal existent (Pk 116+631) 
 

 Aquesta obra de drenatge susbstitueix l’obra de drenatge actual, ampliant la longitud 

de l’obra transversal existent. Aquesta obra de drenatge consta d’un marc 

d’aproximadament 4 metres d’ample per 3,35 metres d’alçada, amb una longitud d’ampliació 

de 21 metres. 

 

7.1.3. Obra de fàbrica: Pont (Pk 116+688) 
 

 Es tracta d’un pont de 30 metres de llum. Per a l’estudi de la fonamentació d’aquesta 

obra de fàbrica, s’utilitzarà la campanya de camp realitzada amb l’objectiu de determinar la 

fondària a la que es fonamentaran els elements de l’estructura i fer una estimació de la 

tensió admissible. L’obra de fàbrica consta de dos estreps i un vànol. 
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 De la informació que es desprèn dels sondejos, el substrat terciari apareix a partir de 

9,5 metres de profunditat respecte la cota de realització del sondeig. Recobrint el substrat 

apareix un dipòsit quaternari, i el rebliment antròpic del terraplenat actual, que ocupa el 

primer metre de subsòl en aquest punt. 

 

7.1.4. Resum de les fonamentacions a realitzar 
 

 En funció dels resultats del camp i laboratori obtinguts, el calaix que formarà el pas 

inferior (pk 116+532), segurament es podrà recolzar sobre els materials quaternaris. En el 

cas de l’obra de fàbrica corresponent al pont (pk 116+688) s’adoptarà una fonamentació 

profunda mitjançant pilots encastats en el substrat terciari. Finalment, el marc de l’obra de 

drenatge (pk 116+631) es fonamentarà superficialment. 

 

TIPUS D’OBRA I PK 
OBRA DE FÀBRICA. 

CALAIX (pk 116+532) 

OBRA DE FÀBRICA. 

MARC (pk 116+631) 

OBRA DE FÀBRICA. 

PONT (pk 116+688) 

TIPUS DE 

FONAMENTACIÓ 
SUPERFICIAL SUPERFICIAL PROFUNDA 

 

 

 A continuació, es descriu el tipus de fonamentació, la fondària i la tensió admissible 

de cada element de les estructures descrites: 

 

7.2. Fonamentació superficial (per al pas inferior i 

per a l’obra de drenatge transversal)  
 

 El nivell de rebliments antròpic (terraplè) i sòl vegetal no és recomanable com a 

terreny de recolzament de la fonamentació de les estructures, ja que en primer cas es 

presenta una variabilitat elevada i es desconeixen les seves característiques, mentre que en 

el segon la consistència és baixa, podent donar lloc a assentaments considerables i a 

fenòmens de col·lapse inesperats.  

 

 En cas de voler fonamentar en materials de replè de nova aportació amb un procés 

de compactació controlat, s’haurà de realitzar un estudi tant de la seva capacitat portant com 

dels assentaments esperats específic del cas. 
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 Per tant, es podrà adoptar una fonamentació superficial mitjançant sabates o llosa 

armada recolzades en el sòl quaternari cohesiu de consistència mitja, que es troba per sota 

dels materials de replè i del sòl vegetal, en la ubicació del marc de l’obra de drenatge (Pk 

116+631) a una profunditat detectada de 1,5 metres (respecte els sondejos realitzats 

pròximament) i en el calaix (Pk 116+532) a 0,5 metres de profunditat. 

 

� CÀRREGA ADMISSIBLE 

 

 Per determinar la càrrega d’enfonsament en base de fonamentacions en litologies de 

característiques predominantment argiloses o llimoses, s’ha partit de l’expressió general de 

Brinch-Hansen que proporciona la càrrega d’enfonsament en fonamentacions de tipus 

superficial: 

 

�ℎ = � � �� � �� � 	� + � � �� � �� � 	� + 1 2�  � � � �� � � � �� � 	�  

 

On, 

Qh = càrrega d’enfonsament 

c = cohesió del terreny 

Nc, Nq, Nγ = coeficients de la càrrega d’enfonsament (funció de Φ) 

Sc, Sq, Sγ = coeficients de forma que permeten tenir en compte en el càlcul les dimensions 

de les sabates (funció de Φ i de les dimensions de les sabates) 

dc, dq, dγ = coeficients de profunditat que permeten tenir en compte la resistència del 

terreny situat per sobre del pla de fonamentació (funció de Φ, de la alçada de terreny situada 

per sobre del pla de fonamentació i de les dimensions de les sabates). 

q = sobrecàrrega del terreny a cota de fonamentació 

B = ample del fonament 

γ = pes específic del terreny 

 

 En el cas més desfavorable, quan la càrrega és ràpida en substrat argilós saturat 

(angle de fregament Φ = 0º i cohesió c = Cu), l’expressió anterior queda: 

 

�ℎ = 5,14 � �� � 	� � �� + � � �� � 	� 
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El valor que pren cadascun dels factors que intervenen en l’expressió anterior per les 

condicions imposades (càrrega ràpida) seran les següents: 

 

- Coeficients de forma:  

�� = 1 + 0,2 � � ��   

�� = 1,0 

 

 On B i L són l’amplada i la longitud del fonament respectivament. Quan en el càlcul 

 de la càrrega d’enfonsament s’hagi considerat sabata quadrada, es comprova que 

 el coeficient de forma no resultarà crític en la càrrega admissible de la fonamentació. 

  

- Coeficients de profunditat:  

	� = 1 + 2
� + 2 � �

�  ���� �
� ≤ 1 

 

	� = 1 + 2
� + 2 � ����� �

�  ���� �
� > 1 

 

 On D és l’espessor de terreny situat sobre el pla de recolzament de la sabata, que té 

 en compte la seva resistència per a determinar la càrrega d’enfonsament. 

 

- Resistència al tall sense drenatge:  

 

S’adoptarà com a valor característic de Cu, el deduit dels assaigs de compressió 

simple, vane test o a partir de la compressió simple deduïda a través de les 

correlacions existents entre el valor N30 de l’assaig SPT i de la compressió simple. 

 

- Sobrecàrrega del terreny a la cota de fonamentació:  

 

� = ! �" � #"  
On γi és el pes específic de cadascun dels nivells litològics existents per sobre del 

pla de fonamentació de l’estructura, i Hi és l’espessor d’aquests. A l’alçada de terreny 

que queda per sota del nivell freàtic es considerarà el pes específic submergit, per 

als càlculs realitzats en pressions efectives. 
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 Finalment, a la càrrega d’enfonsament Qh calculada d’aquesta manera, se li 

aplicarà  un coeficient de seguretat de 3 per a obtenir la càrrega admissible de fonamentació. 

 

 Amb la formulació aplicada, i prenent els paràmetres de referència adoptats en 

l’apartat de geotècnia dels materials, tot considerant els assentaments màxims admissibles 

mitjançant les fòrmules proposades per Whitman & Richart (1970), les càrregues 

admissibles obtingudes són les següents: 

 

TIPUS D’OBRA I PK 
OBRA DE FÀBRICA. 

MARC (pk 116+532) 

OBRA DE FÀBRICA. 

MARC (pk 116+631) 

CÀRREGUES 

ADMISSIBLES 
0,6 kg/cm2 0,8 kg/cm2 

 

 

7.3. Fonamentació profunda (per al pont)  
 

 S’ha estudiat la fonamentació profunda mitjançant pilots encastant la punta en les 

lutites sanes per al pont (Pk 116+688). El mètode de càlcul que s’aplica és el que proposen 

a la Guia de Fonamentacions en Obres de Carreteres del Ministeri de Foment i les relacions 

teòriques i empíriques propostes per Uriel y Ortuño (1990). 

 

 La resistència unitària a l’enfonsament del pilot aïllat es calcula sumant la contribució 

de la resistència per punta i per fust. L’expressió és la següent: 

 

�ℎ = �$ + �% 

 

On, 

Qh = càrrega d’enfonsament del pilot aïllat 

Qp = resistència per punta del pilot aïllat 

Qf = resistència per fust del pilot aïllat 

 

 D’altra banda, no es considera l’efecte grup per una separació entre eixos de pilots 

igual o superior a 3 diàmetres. 
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 La resistència d’un grup no coinciddeix, necessàriament, amb la suma de les 

resistències individuals dels pilots que composen el grup. S’estableix la següent relació: 

 

�ℎ = & � ! �ℎ ($"()� �ï((��) 

 

 Sent , el factor d’eficiència del grup. En sòls granulars, sorres denses o molt denses, 

es pot adoptar un valor de 1. 

 

- Resistència per punta:  

 

 El mètode de càlcul de pilots encastats en roca obté el valor de la resistència per 

 punta a partir de la següent expressió: 

 

�$ (-$/�/2) = 01 � 2$ +  0,5 � 01 � 23   
 On,  

01 =  4 � ��   
 

4 =  5 60,5 + 7
6	9   

 

 β = 0,6 (per aquest tipus de material del substrat) 

 E = encastament del pilot 

 d = diàmetre del pilot 

 Ae = àrea de la superfície lateral del pilot encastada en roca 

 qu = compressió simple de la roca 

 

 A la resistència obtinguda per punta se li aplica un factor de seguretat de 3. 

 

- Resistència per fust:  

 

 La resistència per fust en els nivells granulars es considera igual a: 

 

:% =  0,25 � � (;//2)   
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En el cas dels nivells argilosos s’aplica la següent expressió, que té en compte la 

 resistència al tall sense drenatge: 

 

:% =  �� � $0
$0 + ��   ≤ 0,7 -�/�/2 

 

 On, 

 Cu = resistència al tall sense drenatge 

 p0 = pressió de referència que es pren igual a 1 kg/cm2 

 

 A la resistència per fust obtinguda se li aplica un factor de seguretat de 2. 

 

 Els pilots s’encastaran en el substat terciari format per lutites margoses a partir d’una 

profunditat de 9,5 metres, respecte de la cota on s’ha fet el sondeig pròxim. Adoptant els 

paràmetres de càlcul caracteritzats per a aquests materials i encastant els pilots uns 1,5 

diàmetres de pilot,  s’obtenen els següents resultats (aplicant un factor de seguretat de 3 en 

el cas de la resistència per punta): 

 

TIPUS D’OBRA I PK 
OBRA DE FÀBRICA. 

PONT (pk 116+688) 

qp (kg/cm2) 20 

 

 En tractar-se de substrat rocòs, es considera que els pilots són columna, i per tant, 

es desprecia la resistència per fust. 

 

7.4. Coeficient de balast per a obra de fàbrica (pe r al 

pas inferior i per a l’obra de drenatge)  
 

 Es tracta en estructures on el seu pes és inferior al pes del terraplè o del material 

d’excavació, pel que aquestes no transmeten al terreny cap càrrega addicional. 

 

 S’ha realitzat un càlcul del mòdul de balast per al calaix en funció del mòdul elàstic 

del terreny. El càlcul està realitzat amb la formulació proposada per Jiménez Salas (1980): 
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=> =  27?
� � 1

(� @� + 2#
� A

  ≈ 7?
�  

On, 

B = ample del calaix 

E = mòdul elàstic del terreny 

H = potència de l’estrat compressible 

 

TIPUS D’OBRA I PK 
PAS INFERIOR. 

CALAIX (pk 116+532) 

AMPLIACIÓ OBRA TRANSVERSAL 

DRENATGE. CALAIX (pk 116+631) 

Ks (T/m3) 100 200 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

 D’acord amb l’estudi geotècnic, en el present Projecte es presenten quatre tipus de 

terreny (unitats litològiques caracteritzades): 

1) Rebliment antròpic 

2) Quaternari al·luvial: argiles llimoses amb gravetes disperses 

3) Quaternari col·luvial-el·luvial: argiles llimoses 

4) Substrat terciari: lutites argiloses a margoses ataronjades amb gresos intercarlats 

 

 Aquest materials són aprofitables per a terraplè en un percentatge aproximat del 80%. 

Tots els materials quaternaris detectats (argiles llimoses i gravetes disperses) podran 

ser excavats mitjançant maquinària de potència mitja com retroexcavadora, així com els 

nivells de lutites superficials més alterats.  

 

 Es farà necessari l’ús de sistemes d’excavació més potents (martell picador) en cas de 

localitzar-se el substrat terciari més dur: els gresos, els llentions de conglomerats i les lutites 

margoses menys alterades. 

 

 De l’anàlisi de tota la informació de l’annex de geologia i geotècnia, s’estima un 

percentatge de roca no excavable per mitjans mecànics comprés entre un 10% i un 40% en 

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

 

2. MOVIMENT DE TERRES 
 

 El moviment de terres s’ha obtingut mitjançant l’amidament mecanitzat realitzat a partir 

dels perfils transversals de cadascun dels eixos que defineixen les obres projectades.  

 

 Els moviments de terres que es realitzaran aniran lligats a les disponibilitats i 

necessitats. Considerant les diverses seccions de desmunt i terraplens de les vies estudiades, 

es podrà obtenir una estimació del volum de terreny sobrant. 

 

 A continuació, es presenta una taula resum amb els volums dels materials que poden 

obtenir-se d'obra o que són necessaris portar de préstec: 
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 El volum total aproximat de terres que s’estima que s’haurà d'emportar a abocador és 

de 8.940,47 m3 (totes elles terres vegetals). 

 

3. CONCLUSIONS 
 

A partir dels resultats obtinguts s’extreuen les següents conclusions: 

 

- En principi, no s’ha previst realitzar desmunts d’importància a la zona d’estudi, ja que 

la major part del nou traçat coincideix amb la carretera actual. Així, amb les 

característiques de l’obra i el relleu suau de la zona, no es preveu la generació de 

volums importants de terres de préstec (desmunts importants), així que es considera 

que els terraplens es realitzaran amb materials procedents d’altres zones d’extracció. 

 

- No hi ha un excedent de terres, i pel contrari es necessita 30.681,02 m3 de terraplè 

de préstec. També s’ha estimat que es necessiten 9.237,62 m3 de sòl seleccionat 

tipus 2 de prèstec, 9.090,42 m3 de sòl estabilitzat “in situ” tipus S-EST3 de prèstec, i 

6.691,21 m3 de sòl-ciment i 2.968,60 m3 de tot-ú de prèstec. 

 

- Hi ha un excedent de terra vegetal (8.940,47 m3), el qual s’ha de transportar a 

abocador, i per tant, no és necessari l’aportació de prèstec de terra vegetal.  

 

4. ABOCADORS 
  

Així doncs, veient l'anàlisi de terres realitzat, és necessària la utilització d’abocadors: 

• Quant a la terra vegetal, on s’excaven 12.715,15 m3 del quals 3.774,68 m3 s’estenen 

en la pròpia obra, amb el que resulten 8.940,47 m3 que s’han de portar a abocador. 

 

 D’acord amb l’Estudi de Gestió de Residus, es proposa el següent gestor autoritzat per 

a la seva possible utilització com a abocador: Dipòsit Controlat de Montoliu de Lleida, situat al 

Polígon Industrial 3 de Montoliu de Lleida, on el titular és UTE Reciclatge Segrià. 

 

M3 TERRA 
VEGETAL 

M3 
TERRAPLÈ 

M3 SÒL 
SEL. 2 

M3 
S-EST3 

M3 SÒL-
CIMENT M3 TOT-Ú 

NECESSITAT 3.774,68 55.270,83 9.237,62 9.090,42 6.691,21 2.968,60 

EXCAVAT 12.715,15 24.589,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

PRÉSTEC 0,00 30.681,02 9.237,62 9.090,42 6.691,21 2.968,60 
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 1.MATERIALS 

 

Els materials principals per a la construcció del nus projectat, es sintetitzen en el 

següent quadre: 

 

TERRAPLENS 
Sòl tolerable, adequat, 

seleccionat 

EXPLANACIÓ 
S-EST3 

Sòl seleccionat tipus 2 

FERM GRANULAR 
Tot-ú 

Sòl ciment 

FERM BITUMINÓS 
BBTM 11 B 

AC 22 base S 

 

 

 

2.CANTERES 
 

Per analitzar la possible procedència dels àrids i les graves necessaris pel 

desenvolupament de les obres s’ha realitzat un estudi per mitjà del qual s’han obtingut les 

dades de les principals canteres ubicades a prop de la zona contemplada en aquest Estudi. 

Hi ha un total de 12 canteres properes a les carreteres C-12 i LV-7004. Cal destacar 

que la majoria de les canteres es troben actualment en actiu.  

A continuació, es presenta una llista on es proporciona la informació d’aquestes 

canteres, tot indicant les següents dades: nom de la cantera, nom de l’empresa encarregada de 

l’explotació, àrea total en m2 de l’explotació, el recurs que s’extreu i quin és l’estat de 

restauració en què es troba. 

Aquesta informació ha estat estreta del Departament de Medi Ambient. 
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2.1. Situació de les canteres  
 

A continuació, s’adjunten imatges (plànols) que recullen la situació exacta de les 

canteres ja esmentades. En aquests plànols, estrets de la web del Departament de Medi 

Ambient, es poden veure les canteres ressaltades en vermell i la seva situació propera a la 

traça de les carreteres objecte d’estudi. 

Es tracta d’un plànol de situació general de les canteres a la zona i un altre de situació 

de les canteres pròximes a la zona d’estudi. 
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2.2. Informació de les canteres  
 

En les següents fitxes s’inclou la informació relativa a cada cantera: 

• Nom de la cantera. 

• Recurs que s’extreu. 

• Situació de la cantera i com accedir-hi. 

• Distància de la cantera a l’obra (a Torrebesses). 

• Nom de l’empresa encarregada de l’explotació. 

• Àrea total en m2 de l’explotació. 

• Estat de restauració en què es troba. 

• Núm. d’expedient del seu registre. 

Aquesta informació ha esta estreta del Departament de Medi Ambient. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

 En aquest Annex es determinen els cabals de referència originats per la pluja a les 

conques interceptades pel nou traçat de la carretera C-12 al seu enllaç amb la LV-7004 al tram 

de Torrebesses objecte de l’estudi, així com el dimensionament dels dispositius de drenatge 

longitudinal i transversal necessaris. 

 

La metodologia d’estudi consta dels punts següents: 

• Caracterització climàtica de la zona d'estudi. 

• Determinació de les precipitacions màximes anuals en 24 hores, corresponents a 

diferentes períodes de retorn. 

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

precipitació a la conca i determinació dels cabals de disseny. 

• Dimensionament dels dispositius de drenatge longitudinals i transversals. 

 

 El càlcul de cabals s'ha realitzat pel mètode de J.R. Témez (“Instrucció 5.2-IC. 

Drenatge Superficial”, de la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment). 

 

2. CLIMATOLOGIA 
 

 En aquest apartat es realitza una descripció climàtica de la zona d’estudi a través d’una 

caracterització de les dades de temperatura i precipitació, a més d’altres paràmetres 

meteorològics de certa importància. 

  

 A grans trets, el clima de la zona del Projecte és mediterrani continental amb estius 

secs i calorosos i hiverns temperats (clima propi de Catalunya). 

 

2.1. Descripció climàtica  
 

� TEMPERATURES: 

 

 Es pot dir que la temperatura mitja mensual no supera els 15 ºC. 
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 Durant l'hivern, les temperatures mitges són baixes, amb uns valors compresos entre 

els 4 i 6 ºC. A l'estiu, les temperatures mitges prenen uns valors compresos aproximadament 

entre els 24 i 26 ºC.  

L'oscil·lació tèrmica de les temperatures mitges estiu-hivern, està al voltant dels 20 ºC. 

 

 A continuació, es mostren les isolínies de temperatures de gener i juliol de la zona 

obtingudes dels gràfics de l'Institut Nacional de Meteorologia. 
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� PRECIPITACIONS: 

 

 Quant a les precipitacions, la regió d'estudi es caracteritza per una quantia mitja anual 

compresa entre els 400 i els 500 mm, registrant-se els màxims de precipitació mitja mensual 

durant la tardor i la primavera, i els mínims a l'hivern, i sobretot, a l'estiu. 

 

 A continuació, s'adjunta un gràfic on pot deduir-se la quantia de dites precipitacions a la 

zona objecte d'anàlisi.  

 

 

2.2. Índex climàtic  
 

 Entre els índexs establerts s'ha escollit un que comunament s'utilitza a Espanya, 

denominat “Índex termopluviomètric” i que té per valor: 

R

t
100I tp ⋅=
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On: 

tpI  = índex termopluviomètric. 

t  = temperatura mitja anual, en ºC. 

R  = precipitació mitja anual, en mm. 

 

Segons aquesta fórmula es consideren: 

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

- Zones semiàrides, si està comprès entre 2 i 3. 

- Zones àrides, entre 3 i 6. 

- Zones subdesèrtiques, si sobrepassa el valor de 6. 

 

Substituint els valors obtinguts en els apartats anteriors en l'esmentada fórmula, s’obté: 

 

33,3
450

15
100I tp =⋅=

 

 

És a dir, que la zona d'estudi del Projecte queda inclosa en la zona àrida . 

 

3. HIDROLOGIA 
 

 En aquest apartat es recullen totes aquelles dades pluviomètriques de la zona 

d’estudi per al posterior disseny del drenatge transversal i longitudinal corresponent al tram 

de la carretera C-12, objecte de l’estudi al tram de Torrebesses. 

 

3.1. Pluviometria  
 

 L'estudi de la pluviometria incident a la zona d'estudi és essencial per al càlcul dels 

cabals màxims que són necessaris recollir, canalitzar i evacuar. 

 

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

de retorn, del valor mig de la màxima precipitació diària anual i del Coeficient de Variació Cv, 

s'ha utilitzat l'aplicació MAXPLU v1.0, que disposa de les anteriors possibilitats generals per 

a l'anàlisi de màximes pluges diàries en l'Espanya peninsular. 
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 MAXPLUWIN és un programa desenvolupat pel CEDEX i acceptat per la Direcció 

General de Carreteres del Ministeri de Foment. 

 

Les dades d'entrada necessàries per al programa són:  

- l’elecció del sistema de coordenades (geogràfiques o UTM, especificant el fus en què 

es troba). 

- la posició del punt on es vol calcular la precipitació (longitud/coordenada X i 

latitud/coordenada Y)  

- període de retorn.  

 

El Programa genera el següent llistat de sortida:  

- longitud 

- latitud 

- valor mig de la màxima precipitació diària anual (Pm)  

- coeficient de variació (Cv)  

- precipitació diària màxima corresponent a diferents períodes de retorn (Pt).  

 

 A continuació, s'adjunta la taula de precipitacions diàries màximes per a diferents 

períodes de retorn a la zona d’estudi, amb les dades d'entrada i les dades de sortida 

generades pel programa: 

 

DADES D’ENTRADA  DADES DE SORTIDA 

X (UTM) Y (UTM) FUS T Pm Cv Pt (mm) 

301.000 4.585.000 31 5 47 0.470 59 

301.000 4.585.000 31 10 47 0.470 72 

301.000 4.585.000 31 25 47 0.470 88 

301.000 4.585.000 31 50 47 0.470 102 

301.000 4.585.000 31 100 47 0.470 117 

301.000 4.585.000 31 500 47 0.470 153 
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3.2. Càlcul de cabals  
 

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

grandària i natura de la conca. 

 

� DRENATGE TRANSVERSAL  

 

 El càlcul dels cabals de referència Q que desguassen en un punt de la conca o 

superfície drenada s'obtenen amb la fórmula del Mètode Racional proposada per J.R. 

Témez (1991), la qual es pot trobar, tal i com s’ha mencionat abans, a la “Instrucció 5.2-IC. 

Drenatge Superficial”, de la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment: 

 

     K
AIC

Q t ×××=
6.3  

On: 

Q , Cabal en m3/seg. 

C , Coeficient mig d’escorrentiu de la conca o superfície drenada. 

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

 considerat i un temps igual al mateix temps de concentració. 

A , Superfície de la conca en km2 o superfície drenada. 

( )14
1

25.1

25.1

+
+=

Tc

Tc
K  , Coeficient d’uniformitat (adimensional). 

 

� DRENATGE LONGITUDINAL  

 

 Ja que les superfícies afectades són petites, el mètode apropiat per al càlcul dels 

cabals de disseny és l'indicat en la “Instrucció de Carreteres 5.2-I.C. Drenatge Superficial”.  

 

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

amb la fórmula: 

     3

AIC
Q t ××=  
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On: 

Q , Cabal en m3/seg.  

C , Coeficient mig d’escorrentiu de la conca o superfície drenada. 

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

 considerat i un temps igual al mateix temps de concentració. 

A , Superfície de la conca en km2  o superfície drenada. 

 

3.2.1. Període de retorn 
 

El període de retorn (T) es defineix sempre en correspondència amb un valor 

numèric que mesura la magnitud d’un fenomen (intensitat de pluja), i és un interval de temps 

d’una duració tal que el valor de referència és obtingut o superat en mitja, al menys una 

vegada cada interval d’aquesta duració en què pot subdividir-se una sèrie indefinida 

d’esdeveniments de dit fenomen. 

 

El període de retorn s’escull segons l’element de drenatge estudiat, i serà en el 

nostre cas de 500 anys per a obres de drenatge transversal, i de 25 anys per a elements de 

drenatge superficial de la plataforma i marges. 

 

3.2.2. Temps de concentració 
 

� DRENATGE TRANSVERSAL  

 

 El temps de concentració Tc es calcula mitjançant les expressions següents: 

 

a) Conques rurals, amb un grau d’urbanització no superior al 4% de l’àrea de la conca: 

 

76,0

4
13,0






















×=

J

L
Tc  

 

b) Conques urbanitzades, amb un grau d’urbanització superior al 4% de l’àrea de la 

conca i amb urbanitzacions independents que tinguin un clavegueram de pluvials no 

unificat o complet: 
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( )µµ −×+
×























×=

21

1
3,0

76,0

4
1

J

L
Tc

 

 

c) Conques urbanes, amb un grau d’urbanització superior al 4% de l’àrea de la conca 

amb clavegueram complet i curs principal canalitzat, impermeable i de petita 

rugositat: 

 

( )µµ −××+
×























×=

231

1
3,0

76,0

4
1

J

L
Tc  

 

On: 

Tc ,  temps de concentració en h. 

L ,  la longitud del curs principal en km. 

J ,  pendent mitjà del curs principal en m/m. 

µ , grau d’urbanització de la conca en km2/km2. 

 

� DRENATGE LONGITUDINAL  

 

 La determinació del temps de concentració per als marges de la plataforma es 

realitzarà tal com s'indica en l'apartat 2.4 de la “Instrucció de Carreteres 5.2-I.C. Drenatge 

Superficial”. 

 

 Per al càlcul dels cabals a desguassar, per cunetes, procedents de la plataforma i 

dels talussos se sol emprar un temps de concentració de 5 a 10 minuts amb recorreguts 

d'aigua de 30 a 150 metres en zones pavimentades, i de 10 a 30 minuts en zones cobertes 

de vegetació. 

 

3.2.3. Coeficient d’escorrentiu 
 

 El coeficient d’escorrentiu defineix la proporció de la component superficial de la 

precipitació d'intensitat (I), i depèn de la raó entre la precipitació diària (Pd), corresponent al 

període de retorn i el llindar d’escorrentiu (Po) (expressat en mm), a partir del qual s'inicia 

aquesta. 
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 Així mateix, l'estimació inicial del llindar d’escorrentiu (Po) és funció d'altres factors 

que depenen de la natura de la conca, com l'ús de la terra, el pendent, les característiques 

hidrològiques i el tipus de sòl. 

 

 Aquest valor ha de corregir-se amb el coeficient regional corrector del llindar 

d’escorrentiu (per tenir en compte el règim de precipitacions), que per a Catalunya pren un 

valor de 1,3. 

 

El valor que pren el coeficient d’escorrentiu, segons la “Norma 5.2-IC” és de: 

 

• 2

11
'

23
'

1
'









+









+








−

=

o

d

o

d

o

d

P

P

P

P

P

P

C     si  1
'
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o

d

P
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• 0=C  si  1
'
<

o

d

P

P
 

On: 

C , Coeficient d’escorrentiu (adimensional). 

Pd , Volum de precipitació diària (mm). 

Po’ , Llindar d’escorrentiu corregit pel factor regional (mm)  ( 00 3,1' PP ×= ) 

 

 Si es té diferents tipus de sòl, s'obté el coeficient Po de cadascú dels tipus de sòl i es 

pondera amb les àrees. Posteriorment, es multiplica pel coeficient regional corrector del 

llindar d’escorrentiu, i finalment, es calcula el coeficient escorrentiu de la conca. 

( ) ∑∑ ÷×=
n

n

n

nn AAPP
11

,00  

 

 Els terrenys que formen part de la conca associada al torrent que és atravessat per la 

carretera C-12 estan constituïts per l’alternança de terres de cultiu a les parts baixes amb 

masses forestals poc denses localitzades a les zones més elevades del terreny . El valor 

d’escorrentiu associat a aquesta conca es pren com el valor mitjà ponderat de cadascun 

dels tipus de terreny presents en funció de la superfície que ocupa, resultant  finalment un 

valor de P0=19 mm (P0’=25 mm). 
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 En quant a les zones pavimentades de les calçades, es prendrà un llindar 

d’escorrentiu P0 igual a 1mm; mentre que pel que fa als talussos, terraplenats i marges 

interns i externs a les calçades es prendrà un valor de P0 igual a 14 mm. 

 

3.2.4. Intensitat mitja de precipitació 
 

� DRENATGE TRANSVERSAL  

 

 El valor de les precipitacions màximes diàries (Pd) obtingut de la informació 

pluviomètrica, es veu afectat per un factor reductor de les pluges diàries (coeficient de 

simultaneïtat), segons les següents expressions. 

 

( )







 −×=
15

log
1'

A
PP dd  per A > 1 km2 

dd PP ='    per A < 1 km2 

 

On: 

-  Pd’ , Precipitació màxima diària modificada corresponent a un període de retorn T 

(en mm). 

- Pd , Precipitació màxima diària corresponent a un període de retorn T (en mm), on en 

aquest cas és de 153 mm. 

- log A , Logaritme decimal de la superfície de la conca A (km2), on en aquest cas és 

A=31.71 km2. 

   
( )








 −×=
15

log
1153'

A
Pd  per A > 1km2 

   153'=dP    per A < 1km2 

% Àrea Ús de sol Caract. Hidrològiques Pendent Grup de sòl P0 P0 x area

35 11.099 Cultius R/N <3 C 14 155.38
25 7.928 Praderies Bona <3 C 22 174.41
40 12.684 Masa forestal Mitjana C 22 279.05

31.710 608.83
19
25

Valor mitjà de P 0

Valor de Po' (M=1,3)
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 Així doncs, com la superfície de la conca val A=31.71 km2, la intensitat mitja diària de 

precipitació, Id, corresponent al període de retorn de 500 anys és: 

( )







 −×=
15

log
1153'

A
Pd  per A > 1km2 

 

h
mmP

I d
d 74.59.0

24

153

15

)71.31(log
1

24

153

24

'
==







 −==  

 

� DRENATGE LONGITUDINAL  

 

La precipitació total diària (Pd), corresponent al període de retorn de 25 anys, és: 

     Pd = 88 mm/dia 

 

Així, la intensitat mitja diària de precipitació (Id) per a un període de retorn de 25 anys és: 

h
mmP

I d
d 67.3

24
==

 
 

 Si observem el mapa d’isolínies de la “Instrucció de Carreteres 5.2-I.C. Drenatge 

Superficial”  (exposat a continuació) es pot considerar a Catalunya un valor mitjà de: 

I1 / Id = 11
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 La intensitat mitja It (mm/h) de precipitació a emprar en l'estimació de cabals de 

referència s'obté mitjançant la fórmula proposada per la “Instrucció 5.2-I.C”, en l'apartat 2.3.; 

l'expressió de la qual és: 

128

28

1
1,0

1,01,0

−
−









=

cT

dd

t

I

I

I

I
 

 

Finalment, aplicant la fórmula anterior s’obté: 

h

mm
I

cT

t
395.0

28 1.01.0

0.1174.5
−

×=  per a drenatge transversal 

  
h

mm
I

Tc

t
395.0

28 1.01.0

0.1167.3
−

×=  per a drenatge longitudinal 

 

3.2.5. Superfícies de les conques 
 

 Per determinar les superfícies a desguassar, s’ha analitzat cadascuna de les àrees 

interceptades per la traça, tenint en compte el tipus de terreny existent, la seva topografia i 

les divisòries que indiquen la direcció de l’aigua en el terreny natural. 

  

 S’ha delimitat les diferents superfícies  a desguassar segons els plànols adjunts en el 

present Annex a l’Apèndix  2: Superfícies a desguassar, les qual es relacionaran amb les 

superfícies numerades i cabals calculats a les taules presents en els següents apartats. 

D’aquests plànols es poden extreure les característiques físiques necessàries per al càlcul 

dels cabals generats i a més, es disposa de corbes de nivell suficients per a que s’observi el 

traçat de les divisòries que delimiten la conca de les aigües que flueixen fins la secció de 

desguàs considerada. 

 

3.2.6. Cabal a desguassar 
 

� DRENATGE TRANSVERSAL  

K
AIC

Q t ×××=
6.3
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On: 

Q - Cabal en m3/seg. 

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

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

 considerat i un temps igual al mateix temps de concentració. 

A - Superfície de la conca en km2 o superfície drenada. 

( )14
1

25.1

25.1

+
+=

Tc

Tc
K   , Coeficient d’uniformitat (adimensional). 

 

� DRENATGE LONGITUDINAL  

 

3

AIC
Q t ××=  

On: 

Q , Cabal en m3/seg. 

C , Coeficient mig d’escorrentiu de la conca o superfície drenada. 

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

considerat i un temps igual al mateix temps de concentració. 

A , Superfície de la conca en km2 o superfície drenada. 

 

 A continuació s’adjunten uns quadres resum on s’especifiquen les següents 

característiques de cadascuna de les conques indicant la següent informació: 

 

� Nomenclatura. 

� Tipus de sòl de la conca. 

� Superfície de la conca fins el punt d’encreuament amb la traça. 

� Longitud de la conca seguint el recorregut possible de l’escorrentia. 

� Pendent mitjà resultant. 

� Temps de concentració. 

� Intensitat mitja de precipitació per a un període de retorn de T anys. 

� Cabal obtingut per a cada conca. 
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4. DRENATGE 
 

4.1. Drenatge transversal  
 

4.1.1. Descripció del sistema de drenatge actual 
 

 Pel que fa al drenatge transversal, la traça de la carretera C-12 al tram d’estudi es 

caracteritza per la necessitat de donar pas al curs d’un torrent que desguassa les aigües 

d’escorrentia de la conca interceptada per la C-12. Aquesta conca té una extensió d’uns 

31.71 km2 i la longitud del seu curs principal assoleix els 10.34 km, essent el seu pendent 

mitjà del 2.2%. El cabal corresponent a una avinguda amb una precipitació associada a un 

període de retorn de 500 anys és de Q500=144.68m3/s. 

 

 En l’actualitat, el pas de la carretera C-12 sobre el torrent està constituït per un calaix 

de formigó armat de secció rectangular interior de 4.00x3.35m, amb una longitut d’uns 20m. 

Desplaçat uns 90m aigües amunt d’aquest primer pas, tot creuant el torrent de banda a 

banda, es troba a mig enderrocar part de l’antic traçat d’una carretera anterior. En aquest 

cas, el pas superior està format per un calaix multicel·lular amb 3 obertures quadrades de 

1.5m de costat cadascuna. 

 

 Així, l’obra de drenatge existent, no presenta una capacitat hidràulica suficient com 

per permetre el desguàs eficient de l’aigua en cas d’una avinguda de 500 anys de període 

de retorn. En les condicions actuals, es produeix un desbordament de l’aigua per sobre de la 

carretera C-12 alhora que s’inunden gran part dels terrenys propers. L’obstrucció al flux 

d’aigua provoca una sobreelevació de la làmina d’aigua respecte a la situació natural del 

torrent (llera sense cap infraestructura) i desborda lateralment la carretera LV-7004. 

 

4.1.2. Descripció del sistema de drenatge proposat 
 

 Amb la construcció de l’enllaç a diferent nivell entre les carreteres C-12 i LV-7004, es 

projecten unes noves traces per a les carreteres de tal forma que la rasant de la C-12 

s’eleva respecte de la posició actual, alhora que s’eixampla per allotjar els ramals laterals a 

cada banda. 
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 Degut a aquesta remodelació dels vials i a que la capacitat hidràulica de l’obra de 

pas existent resulta del tot insuficient per a l’evaquació d’una avingua de T=500 anys, es 

projecta una nova obra de pas consistent en un pont de 30m de llum. Per tal de disminuir la 

sobreeelevació de la làmina d’aigua produïda aigües amunt de l’obra de pas, s’opta per 

mantenir l’obra de drenatge existent (calaix de 4.00x3.35m) tot perllongant-la fins els 40m de 

longitut. A més, a fi d’afavorir la circulació del’aigua a les proximitats de l’obra de pas, es 

procedeix a l’enderrocament del tram de carretera corresponent a l’antic traçat 

 

 Les característiques dels dos pasos que constitueixen l’obra de drenatge transversal 

queden reflexades al quadre següent quadre: 

 

Obra Descripció Secció Longitud Pendent 

OD 1 Pont de 30m de llum 30.0 x 3.0 m 30.2 m 0.9 % 

OD 2 Allargament calaix existent 4.00 x 3.35 m 20+20 m 1.2 % 

 

 

 Per tal de garantir el correcte funcionament de la nova obra de pas, s’estableix un 

resguard lliure mínim de 1.5m entre la làmina d’aigua en avinguda just abans de l’entrada al 

pont (cota 195.32) i la clau interior del pont (cota 196.88) al punt més desfavorable. D’igual 

manera, es deixa un resguard mínim superior als 0.5m entre la cota de la base de 

l’explanada de la LV-7004 (≈196.70) i la cota de la làmina d’aigua (≈196.20) al punt més 

desfavorable de la traça, assegurant així, que aquests materials no són arrossegats ni 

rentats per la corrent. 

 

 Pel dimensionament de les obres de pas, s’ha seguit les indicacions de la Instrucción 

5.2-I.C. de Drenatge Superficial del Ministeri de Foment i les recomanacions de l’Agència 

Catalana de l’Aigua. 

 

� Per 200 m3/s > Q500 ≥ 50 m3/s i zona sense risc de danys catastròfics, la 

sobreelevació provocada per la infraestructura per a l’avinguda associada a 500 anys 

de període de retorn haurà de ser menor de 0.3m sobre el nivell actual sense la 

infrastructura a projectar o modificar. (ACA) 
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� Es permet que la sobreelvació produïda sobrepassi el límit de 0.30m sempre i quan 

es justifiqui degudament l’absència d’afectacions a tercers o bé si s’estableixen 

mesures per evitar la inundació. (ACA) 

� El resguard lliure mínim entre el màxim nivell de la làmina d’aigua en l’interior de 

l’obra i la clau de la mateixa, per a Q500 serà superior a 0.5m i es comprovarà que la 

línia d’energia no toca la clau de l’obra. Quan el risc d’obstrucció de l’obra sigui mitjà 

el resguard lliure serà d’1m i si el risc d’obstrrucció és alt, el resguard lliure serà 

d’1.5m. (ACA) 

� Totes les obres de drenatge menors han de ser visitables. Les dimensions interiors 

no seran inferiors a ∅ 2 m en les seccions circulars i 2x2 m2 en les rectangulars. 

(ACA) 

� Les obres de drenatge amb cabals superiors a 3 m3/s no seran inferiors a ∅ 2 m. 

(ACA) 

� S’haurà de pertorbar el menys possible la circulació de l’aigua per la seva llera 

natural, sense excessives sobre-elevacions del nivell d’aigua, que poden provocar 

aterraments aigües amunt, ni augments de velocitat, que poden provocar erosions 

aigües avall. Per això les pendents i cotes d’entrada i sortida de les obres de 

drenatge coincidiran sempre que sigui possible amb la seva llera natural. (5.2-IC) 

� L’angle de les aletes amb la corrent de l’embocadura d’entrada serà de 15º a 75º. 

(5.2-IC) 

� El resguard mínim entre el màxim nivell de la làmina d’aigua i la superfície de la 

plataforma serà de 0,50 m.per a les obres de drenatge transversal (5.2-IC) 

� La velocitat mínima serà superior a 0,6 m/s, per al cabal mínim i la velocitat màxima 

inferior a 6 m/s, a fi de garantir l’autoneteja, evitant sedimentacions per velocitats 

petites o erosions per tot el contrari. (5.2-IC) 

�  Els tubs es dissenyen, sempre que es pugui, per a que a un 75% del seu calat siguin 

capaços de transportar el cabal màxim, per d’aquesta manera garantir que mai 

funcionin en càrrega. (5.2-IC) 
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 Pel dimensionament de l’obra de pas, els principals aspectes analitzats han estat les 

sobreelevacions de la làmina d’aigua i les zones d’inundació produïdes durant l’episodi 

d’avinguda associada a una precipitació amb període de retorn de 500 anys. Per tal 

d’avaluar el comportament del torrent en avinguda i la sensibilitat d’aquest respecte a la 

constricció del flux produïda per l’obra de pas, s’ha realitzat un estudi previ amb el programa 

HEC-RAS amb ponts d’amplades lliures que variaven entre els 30 i 60m. Els resultats amb 

la comparativa de les diferents superfícies de sobreelevació associades a cada pont es 

mostra a l’Apèndix 1. Resultats de l’anàlisi hidràulica.  

 

 Un cop analitzats els diferents escenaris d’inundació, es procedeix a analitzar les 

següents situacions o escenaris per la redacció definitiva del projecte: 

 

� LLIT SENSE O.D.:   Estudi de la cota de la làmina d’aigua del llit sense cap obra de 

drenatge i sense la carretera actual, corresponent a l’estat original del torrent. Aquest 

s'analitza amb la finalitat de poder comparar-la amb situacions amb obres de pas, i 

així, poder comprovar les restriccions en el disseny de les obres de fàbrica establertes 

per l’ACA. 

� SITUACIÓ ACTUAL:   Anàlisi de la capacitat hidràulica de l'obra de drenatge de la 

carretera C-12 en la situació actual, és a dir, tres calaixos d’1,5 x 1,5 m de l’antic traçat 

i un calaix de 4,0 x 3,35 m del pas actual de la C-12. 

� PONT 30 m. I PAS EXISTENT (CALAIX 4.00x3.35m):  Estudi de la capacitat 

hidràulica de la nova obra de drenatge pel nou traçat, consistent en un pont de 30 m 

de llum i 32m de tauler i el calaix existent. L’angle d’esbiaxament de la nova obra 

respecte de l’eix de la carretera és de 37.5º amb un pendent del 0.9%. En aquesta 

situació s’elimina el terraplè i l'obra de drenatge del traçat antic format per tres calaixos 

d'1,5 x 1,5 m. 

 

 Per a la modelització del terreny s'ha pres perfils topogràfics transversals cada 50 

metres (L≈0.5B) de la llera del riu en un tram de 1900 metres. Aquesta informació s’adjunta 

al final del present Annex, a Apèndix 3, al plànol de Modelització de l’eix del torrent. 

 

 Per a la realització dels càlculs hidràulics, s’ha modelitzat un tram de torrent de 

1900m de longitut, distància suficient per estudiar els efectes locals de l’obra de pas sense 

afectació als resultats del possibles efectes de la laminació. 
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En quant a la perllongació de la petita obra de drenatge transversal existent 

constituïda pel calaix de formigó, s’estudia el risc d’aterraments i les erosions segons els 

criteris de la Instrucción 5.2-I.C: de Drenatge Superficial. Les sobreelevacions del nivell de 

l’aigua produïda per l’OD s’analitzen conjuntament amb des del pont de 30m mitjançant el 

model hidràulic de l’HEC-RAS. 

 

4.1.3. Model d’estudi hidràulic emprat 
 

 El programa emprat per avaluar el perfil de l’aigua a la llera ha estat el HEC-RAS 

(River Analysis System), programa que avalua l’esmentat perfil pel cas de flux 

unidimensional gradualment variat en règim permanent. 

 

 Aquest programa permet calcular el perfil hidràulic tant en règim lent com ràpid, amb 

condicions de contorn per inici de la integració en una secció d’aigües avall o d’aigües 

amunt, respectivament, i admet múltiples prestacions addicionals (simulació de ponts amb 

piles, fenomen de contracció i expansió de la vena líquida, divisió del llit en diferents zones 

on aplicar diversos coeficients de Manning, etc.). 

 

 El programa, mitjançant el mètode numèric iteratiu anomenat Standard Step Method, 

a partir de la cota de làmina d’aigua donada en una secció avalua la següent secció 

hipotetitzant una nova cota de la làmina i comprovant que amb ella, avaluant la pèrdua 

d’energia deguda a la fricció amb l’equació de Manning, s’obté la solució de l’equació 

d’energia unidimensional. En cas de no obtenir-la, s’itera el procés amb una nova cota fins a 

obtenir una solució dins el rang admissible. 

 

 El model s’ha corregut inicialment amb un règim mixt, això és, sense imposar un 

règim lent o ràpid sinó que s’inicien els càlculs hidràulics suposant un règim subcrític, 

després un règim supercrític, i finalment s’utilitza el de major força específica. 

 

A continuació es presenta el resum dels paràmetres introduïts en el model: 

• Q500 = 144.68m3/seg. 

• Coeficient de Manning = 0.05 per a la llera i marges, valor corresponent a terrenys 

ocupats per camps de conreu i horts amb la presència d’arbres espaiats (taula 6.1 Guia 

Tècnica de l’ACA). 
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• Condicions de contorn:  

Aigües amunt: Pendent de la línia d'energia S = 0,015  

Aigües avall: Pendent de la línia d'energia S = 0,015. 

  

 Les condicions de contorn adoptades tant aigües amunt com aigües avall han estat 

les de calat normal donada la uniformitat de geometria i rugositat als extrems del tram 

modelizat, imposant, com a pendent de la línia d’energia el pendent mig de la llera del tram. 

 

• Coeficients d’expansió i contracció per seccions amb canvis de geometria brusc:  

     CE=0,50; CC=0,3 

• Coeficients d’expansió i de contracció per seccions amb transicions suaus:   

     CE=0,30; CC=0,10 

 

4.1.4. Resum dels resultats del model hidràulic 
 

 A continuació, es presenta un resum dels resultats més significatius obtinguts de 

l'anàlisi hidràulica. Els llistats i gràfics de l'anàlisi completa queden recollits a l’Apèndix 1. 

Resultats de l’anàlisi hidràulica del present Annex. 

 

• SITUACIÓ ACTUAL:  L'obra de drenatge actual no és capaç de desguassar el 

cabal associat a un període de retorn de 500 anys, produint-se un desbordament 

per sobre de la carretera C-12 a la zona del marge dret del torrent. La 

sobreelevació de la làmina d’aigua deguda a la retenció del flux arriba fins a uns 

350m aigües amunt de la carretera actual i desborda lateralment la LV-7004. 

 

• PONT 30m I PAS EXISTENT (CALAIX 4.00x3.35m):  La infrastructura projectada 

complementada amb la perllongació de l’obra de drenatge existent resulta suficient 

des del punt de vista de capacitat hidràulica, ja que es respecta el criteri pel que fa 

a resguard lliure sense que la línia d’energia del flux entri en contacte amb la clau 

interior del pont. Pel que fa a la sobreelevació produïda respecte la situació natural 

(sense cap obra de drenatge ni carretera) s’assoleix un increment de 0.78m. 
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 En general, l’avinguda de període de retorn de 500 anys discorre pel torrent en règim 

mixt, és a dir, alternant trams de circulació lenta amb trams de circulació ràpida. Aquests 

canvis de règim es produeixen per la falta d’homogeneïtat que presenten algunes seccions, 

especialment degut al canvi de pendent entre trams. Això provoca una acceleració del flux 

als trams amb major pendent i posteriorment una desacceleració associada amb un procés 

d’expansió del flux al suavitzar-se el penedent de la llera. 

 

 En el cas d’avinguda de T=500 anys, la distinció pel que fa a la cota de la làmina 

d’aigua entre la situació sense cap infrastructura (llit sense OD), l’estat actual i el cas 

projectat (pont 30m i pas existent) es localitza entorn al tram on la C-12 creua el torrent. Per 

a la situació actual, es produeix una sobreelevació de la làmina des del Pk 0+900 fins al Pk 

1+350, on l’aigua es desborda per sobre de la C-12. Un cop atravessada la C-12, hi ha una 

depressió de la làmina d’aigua que arriba fins al Pk 1+450, i a partir d’aquesta el flux 

coincideix amb el cas de llit sense OD. En quant al cas projectat, la sobreelevació queda 

compresa entre el Pk 1+230 i el pont (Pk 1+285). 

 

 Atenent-se nomès a la situació contemplada al present projecte, pont de 30m més el 

perllongament de la OD actual, es descriuen els resultats per trams del càlcul hidràulic: 

- El primer tram comprès entre l’extem d’aigües amunt del torrent i el punt de 

confluència amb el tram de l’antic traçat de la carretera que es preveu 

enderrocar (per tant, s’ha eliminat del model hidràulic), discorre en règim lent. 

La velocitat màxima és de 2.0 m/s, i el calat mitjà és de 1,30m  

- Tot just superat aquest punt i fins a l’entrada al pont de 30m, el flux circula en 

règim mixt. En un primer moment, s’accelera i passa a règim ràpid degut a un 

increment en el pendent de la solera i posteriorment es produeix un resalt 

hidràulic canviant a règim lent degut a una suavització del pendent de la solera 

i a la constricció produïda pels dos passos sota la C-12. En aquest tram 

s’assoleixen velocitats màximes de l’ordre dels 2.6 m/s i mínimes de 1.0m/s. El 

calat màxim és de 1.9m. 

- La circulació sota el pont de la C-12 es produeix en lent tot i que hi ha una gran 

acceleració del flux que es tradueix en una depressió de la làmina d’aigua a la 

sortida. La velocitat màxima és de 3.80m/s i el calat mínim és de 0.75m. El pas 

sota el pont de 30m es fa amb un resguard mínim de 1.0 m fins a la clau. 
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- Uns 100m aigües avall del pas sota la C-12, la perturbació creada per la 

infrastructura és ja imperceptible, discorrent fins al final del tram considerat en 

règim lent. La velocitat màxima és de 2.14m/s degut al canvi puntual del 

pendent de la solera a una zona i el calat mitjà és de l’ordre dels 0.80m. 

 A continuació, s'adjunta un gràfic on es comparen les cotes de làmina d’aigua de la 

situació actual amb el pont existent i el nou pont de la variant de la C-12. Això permetrà 

extreure la sobreelevació produïda pel nou pont amb un cabal circulant associat a un 

període de retorn de 500 anys.  
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4.1.5. Conclusions 
 

 A partir dels resultats obtinguts amb el model hidràulic emprat es pot avaluar el 

comportament del torrent en avinguda i l’afectació produïda per l’obra de pas: 

 

• SITUACIÓ ACTUAL:   

� L’obra de drenatge existent, consistent en un calaix de formigó armat de 

4.00x3.35m de secció, no presenta una capacitat hidràulica suficient com per permetre el 

desguàs eficient de l’aigua en cas d’una avinguda de 500 anys de període de retorn. 

� En les condicions actuals, es produeix un desbordament de l’aigua per sobre de 

la carretera C-12 alhora que s’inunden gran part dels terrenys colindants. L’obstrucció al 

flux d’aigua provoca una sobreelevació de la làmina d’aigua respecte a la situació natural 

del torrent (llera sense cap infrastructura) que arriba fins a uns 350m aigües amunt de la 

carretera actual i desborda lateralment la carretera LV-7004. 

� La falta de capacitat de desguàs de l’obra de drentage existent es veu 

agreujada per la presència a mig enderrocar de part del traçat antic que creua la llera del 

torrent, uns 90 metres aigües amunt de l’obra de pas. 

 

• PONT 30m i PERLLONGACIÓ CALAIX 4.00x3.35m EXISTENT:  

� El pont de 30m de llum projectat complementat amb la perllongació de l’obra de 

drenatge existent resulta suficient des del punt de vista de capacitat hidràulica, ja que es 

respecta el criteri pel que fa a resguard lliure sense que la línia d’energia del flux entri en 

contacte amb la clau interior del pont.  

� Pel que fa a la sobreelevació produïda respecte de la situació natural (sense 

cap obra de drenatge ni carretera) s’assoleix un increment de 0.78m. Aquest valor 

contrasta amb l’obtingut per a la situació actual en la que la sobreelevació originada era 

de l’ordre dels 4m . 

� El pont de 30m representa una notable millora respecte a la situació actual en 

cas d’avinguda de T=500anys, ja que la superfície afectada per la inundació es veu 

reduïda considerablement. A més, cal tenir present que la zona inundada correspon a 

terrenys de cultiu sense cap tipus d’edificació i per tant, les afectacions a tercers són 
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pràcticament nul·les. Cal recordar que segons l’ACA quan 200m3/s>Q≥50m3/s es permet 

sobrepassar el límit de 30cm en la sobreelevació de la làmina sempre i quan es justifiqui 

l’absència d’afectacions a tercers. 

 

4.1.6. Comprovacions hidràuliques 
 

 En quant a la perllongació de la petita obra de drenatge transversal existent 

constituïda pel calaix de formigó, s’estudia el risc d’aterraments i les erosions segons els 

criteris de la Instrucción 5.2-I:C: Drenaje Superficial tal i com es detalla a continuació: 

 

• Aterraments  
 

 S’estimarà el risc d’aterrament del conducte en els casos de pendent reduïda, per 

mitjà del paràmetre i, expressat per la fórmula. 

i = L/H * (Jo-J) 

Sent: 

        L = Longitud del conducte. 

H =Alçada del conducte. 

J = Pendent del conducte. 

Jo = Pendent d’equilibri. 

Jo = j*α 

Sent: 

J = Pendent de la llera. 

α = Raó (directa o inversa) entre l’ amplada de la llera i la del conducte.  

 

Una vegada s’ha obtingut es farà la següent comprovació: 

 

Si i < 0.1   No hi ha perill. 

Si i > 0.1      Hi ha perill i s’haurà d’estudiar les condicions de desguàs, considerant 

que l’alçada del conducte es redueix, respecte de la real, en una proporció igual a i.  

 

• Erosions  
 

 S’analitzen els riscos d’erosió per a, en cas de perill, evitar els desastres que es 

puguin produir en les petites obres de drenatge transversal. 
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Mitjançant el paràmetre δ, per a conductes tubulars o rectangulars, es dedueix si el risc 

d’erosió és: 

- Alt, si el nivell de l’aigua a la sortida és major que δ. 

- Mitjà, si el nivell de l’aigua a la sortida és major que δ/2 i menor que δ 

- Baix, si el nivell de l’aigua a la sortida és menor que δ/2. 

La màxima erosió previsible s’obté a través de les fórmules recollides a la Instrucció: 
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Sent: 

E = Erosió màxima previsible. 

D = Diàmetre del conducte tubular. 

Q = Cabal d’aportació. 

B = amplada del conducte rectangular. 

H = amplada del conducte rectangular. 

 

 Per evitar el perill provocat per l’erosió, depenent del nivell de l’aigua a la sortida, 

s’adoptaran les mesures adequades en cada cas: 

� Nivell alt: Es col·locarà un rastell amb una profunditat mínima de 0.25 x e. 

� Nivell mig: Es disposarà opcionalment 

- Rastell vertical amb una profunditat mínima de 0,7 x e. 

- Solera de formigó de longitud mínima 1,2 x e més un rastell amb una profunditat 

mínima de 0.25 x e. 

- Mantell d’escullera de longitud mínima 1,6 x e i un espessor mínim 2.5 x µ.. Sent 

µ. un coeficient igual a la unitat quan a el nivell d’aigua a la sortida es major o 

igual a δ; i igual a la relació entre el nivell de l’aigua a la sortida i δ quan dit nivell 

sigui menor que δ. 
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� Nivell baix. Es prendran distintes mesures de protecció depenent de les causes que 

provoquin aquest nivell: 

- Per la gran amplada de la llera, les mesures de protecció seran anàlogues a les 

descrites per nivells mitjos. 

- Per l’existència d’una forta pendent, la petita obra de drenatge es projectarà per 

a que funcioni com un pont. 

 

 Per assegurar unes bones condicions de desguàs s’ha estudiat acuradament, per a 

cadascuna de les obres de drenatge transversal, els possibles riscos d’aterrament i erosió 

que poden dificultar un bon funcionament. 

 

 D’acord amb la Instrucció 5.2 I-C , s’ha obtingut els següents paràmetres per a totes 

les obres de drenatge: 

 L:   Longitud del conducte (m). 

 D:   Diàmetre del conducte tubular. 

 H:   Alçada del conducte rectangular. 

 B:   Amplada del conducte rectangular. 

 Rh:   Radi hidràulic. 

 J:   Pendent del conducte. 

 (J/L)Lím:  Raó 

 V:   Velocitat. 

 Y:   Alçada de la làmina de aigua. 

 Yc   Alçada de la làmina d’aigua crítica. 

 Qesp:   Cabal específic. 

 He/D   Raó  

 (He/D)max:  Raó  

 δ    Límit de nivell d’aigua a la llera a efectes d’erosió. 

 e   Erosió màxima previsible . 

 Nivell   Alt, Mig o Baix. 

 Q   Cabal. 
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En el cas que existís risc d’aterraments s’obtindrien també: 

 

 B'  Amplada  de la llera (m). 

 J  Pendent de la llera. 

α  Raó (inversa o directa) entre l’ amplada de la llera i la del conducte. 

 I  Paràmetre per a càlcul d’aterraments. 

 

 Els resultats del càlculs realitzats pel que fa al risc d’aterraments i d’obstrucció de la 

petita obra de drenatge transversal es detallen tot seguit: 
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4.2. Drenatge longitudinal  
 

4.2.1. Descripció del sistema de drenatge emprat 
 

 Per a l’evacuació de les aigües interceptades per la traça, s’ha disposat d’un sistema 

de cunetes que recullen tant l’aigua acumulada a la plataforma com la que prové dels 

marges exteriors, complementades eventualment per tubs col·lectors. Els punts de connexió 

entre les diferents canonades procedents de l’evacuació de les aigües de diferents conques 

es resolen mitjançant arquetes i pous de registre.  

 

 El projecte inclou un total de 5 tipus de cunetes: 2 cunetes de cap de desmunt, 1 

cuneta de desmunt de seguretat transitable TTR-15 i 2 cunetes de peu de terraplé. Així 

doncs, s’ha optat per establir un sistema de cunetes de cap de desmunt (cuneta trapezial i 

tipus 1) que discorren en coronació dels desmunts i que recullen l’aigua evitant que envaeixi 

la plataforma. Pel que fa a les zones que discorren en desmunt, es disposen cunetes 

transitables del tipus TTR-15. Tanmateix, per tal de garantir la conservació del terraplens, es 

col·loca exteriorment al voral una vorada que eviti que l’aigua caigui lliurement pels 

tal·lussos i els erosioni. L’evaquació de l’aigua recollida per les voradas es condueix a peu 

de terraplé de forma controlada a través de baixants de formigó equiespaciats entre si uns 

30 m. La conducció de les aigües a peu de terraplé es realitza a través de la cuneta tipus 2 

revestida de formigó i de la cuneta de terres. 

 

 Pel que fa a l'aigua que cau sobre la plataforma, i especialment sobre la calçada, 

s'elimina cap a les vores de la plataforma a causa del pendent transversal d'aquesta. Per 

això es dota d'un bombament a les alineacions rectes del 2%, suficient per a la dita 

evacuació. En les alineaciones corbes, el peralt compleix aquesta funció. 

 

4.2.2. Dimensionament de les cunetes 
 

El càlcul hidràulic de les cunetes comprèn dues fases: 

a) Càlcul dels cabals a desguassar. 

b) Determinació de la seva capacitat hidràulica. 

 

 Un aspecte important a tenir en compte en el dimensionament de les cunetes és la 

velocitat mínima i màxima de l'aigua que circula per elles, ja que de tractar-se d'una velocitat 
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molt elevada podria produir-se socavació, mentre que si la velocitat és gaire reduïda es 

produiria sedimentació. Per evitar això s'estableixen uns límits de velocitats màximes i 

mínimes que depenen del pendent longitudinal de la cuneta i del seu tipus de revestiment. 

 

S'han pres els següents criteris de dimensionament: 

� Velocitat mínima aconsellable:    0,25 m/s. 

� Velocitat a partir de la qual és necessari revestir:  1,20 m/s. 

� Velocitat màxima admissible: 

- Revestiment de formigó : 6,00 m/s 

- Sense revestir:   1,20 m/s 

� Coeficient de rugositat de Manning-Strickler (K) 

- Cuneta revestida:   50 

- Cuneta sense revestir:   40 

 

Al present projecte es consideren tres tipologies de cunetes:  

1.   transitables de seguretat tipus TTR-15, en zones de desmunt en ramals i 

rotonda. 

2. cunetes de cap de desmunt trapezials i triangular (tipus 1) 

3. cunetes de peu de terraplé trinagulars, revestides de formigó (tipus 2) i de 

terres. 

 

Es dimensionen utilitzant la fórmula de Manning i es fixen mitjançant els càlculs 

hidràulics corresponents, la seva secció transversal, el pendent longitudinal i els punts de 

desguàs, així com el tipus de revestiment en el cas que sigui necessari: 

 

iRSKQ ×××=









3

2

 

On: 

Q  és el cabal a desagussar en m3/seg. 

R=S/P  és el radi hidràulic, en m. 

S  és la secció del corrent, en m2. 
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P  és el perímetre mullat, en m. 

i  és la pendent de la línia de càrrega, en m/m. 

K     és un coeficient que depèn de la rugositat de les parets de les cunetes,    

                       estimat en K=50 segons les recomanacions de l’ACA. 

 

 Amb tot el que s’ha exposat anteriorment, les característiques hidràuliques i 

geomètriques de les cunetes projectades son les següents: 

 

 

On:  

 
 

 Les cunetes tipus TTR-15 tenen un espessor de formigó de 15 cm, el de les cunetes 

triangulars es de 10 cm.i el revestiment de les cunetes trapezials és també de 10 cm. 

 

A continuació, es presenten els càlculs realitzats per a les cunetes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipus de Altura Fons Base Manning Suprefície Perímetre Rad i
cuneta H (m) F (m) T1 T2 B (m) K (m2) mullat (m) hidràulic ( m)

Cunetes de cap de desmunt
TRAPEZIAL 0.50 0.60 0.20 0.20 0.80 50 0.350 1.620 0.216

TIPUS 1 0.50 0.00 1.00 1.00 1.00 50 0.250 1.414 0.177
Cuneta desmunt transitable

TTR-15 0.24 0.00 6.00 0.25 1.50 50 0.180 1.707 0.105

Cunetes de peu de terraplé

TIPUS 2 0.33 0.00 1.50 1.50 1.00 50 0.166 1.201 0.139
TERRES 0.33 0.00 1.50 1.50 1.00 40 0.166 1.201 0.139

Parets

B

1 1 h

T1 T2

F
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 Amb tot el que s’ha exposat anteriorment, les característiques hidràuliques i 

geomètriques de les cunetes projectades son les següents: 

 

Triangulars (tipus 1 i 2):  

 

 

 

 

 

 

 

 

CUNETA TIPUS 1 (REVESTIDA AMB FORMIGÓ) 

Característiques de la cuneta Tipus 1     
T1 2   
T2 4   
h (alçada interior) 0,25 m 
Rugositat de Manning (K) 50   
B 1,5 m 

Característiques de la secció plena     

Superfície secció plena 3 h2 
Perímetre mullat 6,359 h 
Radi hidràulic 0,472 h 

 

 

CUNETA TIPUS 2 (SENSE REVESTIR) 

Característiques de la cuneta Tipus 2     
T1 2   
T2 4   
h (alçada interior) 0,25 m 
Rugositat de Manning (K) 40   
B 1,5 m 

Característiques de la secció plena     

Superfície secció plena 3 h2 
Perímetre mullat 6,359 h 
Radi hidràulic 0,472 h 
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Triangulars (de terres):  

 

CUNETA TIPUS 3 (REVESTIDA AMB FORMIGÓ) 

Característiques de la cuneta Tipus 3   
T1 1,5   
T2 1,5   
h (alçada interior) 0,33 m 
Rugositat de Manning (K) 40   
B 1,0 m 

Característiques de la secció plena     

Superfície secció plena 1,5 h2 
Perímetre mullat 3,606 h 
Radi hidràulic 0,416 h 

 

CUNETA TIPUS 4 (SENSE REVESTIR) 

Característiques de la cuneta Tipus 4   
T1 1,5   
T2 1,5   
h (alçada interior) 0,33 m 
Rugositat de Manning (K) 40   
B 1,0 m 

Característiques de la secció plena     

Superfície secció plena 1,5 h2 
Perímetre mullat 3,606 h 
Radi hidràulic 0,416 h 

 

 

Triangulars (TTR-15):  

 

CUNETA TTR-15(REVESTIDA AMB FORMIGÓ) 

Característiques de la cuneta Tipus 1     
T1 6   
T2 0,25   
h (alçada interior) 0,24 m 
Rugositat de Manning (K) 70   
B 1,5 m 

Característiques de la secció plena     

Superfície secció plena 3,125 h2 
Perímetre mullat 7,114 h 
Radi hidràulic 0,439 h 
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B

1 1 h

T1 T2

F

Trapecials:  

 

 

 

CUNETA TRAPEZIAL (REVESTIDA AMB FORMIGÓ) 

Característiques de la cuneta     

T1 0,2   

T2 0,2   

h 0,44 m 

Fondària (F) 0,6 m 

Rugositat de Mannig (K) 50   

Pendent (J) 0,008 m/m 

B 0,776 m 

Característiques de la secció plena   

Superficie secció plena 0,303 m2 

Perímetre mullat 1,497 m 

Radi hidràulic 0,202 m 

      

Velocitat a secció plena 1,569 m/s 

Cabal desaguassat a secció plena 0,475 m3/s 

 

 

4.2.3. Dimensionament de les canonades 
 

 Les canonades projectades són de formigó i es disposen tant als passos inferiors 

sota vials per tal de donar continuïtat a les cunetes com als col·lectors inferiors d’evaquació 

de les aigües aportades per les cunetes. 

  

 Per als càlculs hidràulics s’ha utilitzat la fòrmula de Manning descrita a l’apartat 

anterior de dimensionament de cunetes. En base a aquesta formulació s’han dissenyat els 

tubs que figuren en el projecte. En qualsevol cas, els tubs i conduccions projectades no 

entren en pressió, sent el valor de càrrega considerat entorn del 75% de la capacitat màxima 

dels tubs. 
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 En el “Document núm. 2: Plànols” es defineixen les característiques i dimensions de 

cadascú dels tubs. 

 

A continuació, s'inclouen els resultats obtinguts per a cadascú dels tubs projectats. 

 

 

4.2.4. Arquetes 
 

 Es disposen les arquetes necessàries per poder assegurar la inspecció i la 

conservació dels elements enterrats de desguàs. Les arquetes han de permetre la seva fàcil 

neteja, per la qual cosa la seva distància és com a màxim de l’ordre dels 40 m. 

 

 El fons de l’arqueta haurà d’adaptar-se a les necessitats hidràuliques, assegurant així 

la continuïtat del corrent d’aigua que travessi les arquetes i evitant pèrdues de càrrega. 

 

 

 
   Tub 

 
D 

 
L J 

 
Superfície Q R Q max Q 75% VQR VQmax VQ75% 

  

 
(mm) 

 
(m)  (m/m) 

desguassada 

(m3/ s) (m3/ s) (m3/ s) (m/ s) (m/ s) (m/ s) 

C.1.1 400 14,5 0,022 A12+A13 0,098 0,201 0,183 1,575 1,598 1,811 

C.1.2 600 37,0 0,007 
A5+A8+A9+A10 
+A11+A12+A13 0,243 0,334 0,304 1,286 1,181 1,334 

C.1.3 800 56,5 0,019 
A1+A2+A3+A4+ 
A5+A6+A7+A11 1,048 1,153 1,052 2,592 2,294 2,605 

C.1.4 1000 17,0 0,010 
A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7 

+A8+A9+A10+A11+A12+A13 
1,290 1,558 1,421 2,216 1,984 2,249 

C.2 400 25 0,030 A22+A23 0,042 0,234 0,214 1,431 1,866 2,115 

C.3 400 16 0,025 Illa Rotonda 0,026 0,214 0,195 1,154 1,703 1,931 

C.4 400 11 0,055 A18 0,136 0,317 0,289 2,413 2,526 2,863 

C.5 400 17 0,029 A21 0,136 0,231 0,210 1,883 1,834 2,079 

C.6 400 10 0,050 A17+A18+A19 0,265 0,303 0,276 2,713 2,409 2,730 
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 1.INTRODUCCIÓ 

 

El present Annex té com a finalitat assegurar la correcta funcionalitat del futur enllaç 

analitzat, a partir de la caracterització de l'oferta i la demanda existent a la xarxa viària actual 

associada a l'Àrea d'Estudi. 

 

Per tant, s'exposen les dades que conformen la informació bàsica per a la descripció 

de la situació actual de la xarxa viària, i que constitueixen la base per a l'anàlisi de la 

demanda futura i també, per al correcte dimensionament estructural del ferm. 

 

Primer, es comença amb la descripció de l'estructura viària existent en l'actualitat 

associada a l'Àrea d'Estudi. 

  

Seguidament, es procedirà a la recopilació de tota la informació referent a la 

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

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

  

Finalment, es realitza el procés d'assignació de trànsit a la xarxa viària futura i es 

procedeix al dimensionament dels ferms un cop determinats els seus dos paràmetres bàsics 

en els quals es basa: la categoria del trànsit  i la categoria de l'esplanada . El 

dimensionament de la secció estructural del ferm es realitza basant-se en la Instrucció 6.1-

IC “Secciones de firmes”. 

 

2.DESCRIPCIÓ DE LA XARXA VIÀRIA 
 EXISTENT 

 

 Quant a la xarxa viària existent associada a l'Àrea d'Estudi, s'ha recorregut a l'estudi 

de la cartografia disponible, així com a l'observació directa sobre el terreny, de manera que 

es puguin triar i caracteritzar les carreteres amb la incidència suficient com per ser tingudes 

en compte per la modelització realitzada en l'estudi de trànsit. 
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 D'aquesta manera es pot constatar que les principals vies d'interès per al present 

anàlisi són: 

 

• La carretera C-12 que uneix Lleida amb Amposta, exactament al PK (116+520). 

• La carretera LV-7004, exactament al PK (10+560), la qual uneix Torrebesses amb El 

Soleràs cap a l’est i amb la la carretera nacional N-230 cap al nord-oest. 

• Les vies de comunicació principals de la zona, la N-230 i l'autopista AP-2 (Autopista 

del Nord-est), encara que aquestes no influeixen de manera directa sobre les vies 

futures objecte d'estudi. 

 

 A continuació, s’adjunta dos mapes on es poden observar la xarxa viària actual 

existent en l’àrea d’estudi: 

ZONA   

D’ESTUDI 
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 L'obtenció de dades relatives a la demanda actual de les carreteres associades a 

l'àrea d'estudi es compon del treball de buscar i analitzar antecedents o altres estudis de 

proximitat que puguin ser útils. Els resultats més útils i fiables que s’han obtingut han estat a 

través de les dades proporcionades per la Direcció General de Tràfic. 

 

3.CATEGORIA DEL TRÀNSIT 
 

Segons les dades facilitades per la Direcció General de Carreteres, la IMD (intensitat 

o nombre mitjà de vehicles que passen durant el dia per una secció d’una carretera) de l’any 

2010, corresponent al tram de la carretera C-12 objecte d’estudi, era de 5.711 vehicles al 

dia. També, segons les dades facilitades, el percentatge de vehicles pesants era d’un 13,26 

%, de manera que: 

 

 - IMD (2010) = 5.711 vehicles/dia 

- % Pesats = 13,26 % 

- IMDp (2010) = 0,1326 x 5.711 = 758 vehicles pesants/dia 

 

Considerant com any de posada en servei aquest mateix any 2012, i contemplant un 

creixement estimat del 4,0 %, obtenim les següents intensitats de trànsit per l’any de posada 

en servei, d’una manera estimativa segons la següent expressió: 

 

 

 

 

On,  

IMDn, intensitat de trànsit per l’any de posada en servei 

IMDo, intensitat de trànsit per l’any del qual tenim les dades de referència 

Cm, creixement mitjà en tant per ú 

n, nombre d’anys durant els quals es produeix el creixement 

 

IMD(2012) = IMD(2010) x  (1 + 4%)5 = 5.711 x (1,04)5 = 6.949 vehicles/dia 

 

IMDp(2012) = IMDp(2010) x  (1 + 4%)5 = 758 x (1,04)5 = 922 vehicles pesants/dia 

 

 

IMDn = IMDo x (1 + Cm)n 
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Considerant un repartiment per sentits del 50% (el mateix nombre de vehicles per a 

cada sentit de la carretera), seguint les dades facilitades anteriors, resulta una intensitat de 

vehicles pesants en el carril de projecte i a l’any de posada en servei de: 

 

IMDp = 50% de IMDp(2012) = 0,5 x 922 = 461 vehicles pesants/dia/carril 

 

Segons la Instrucció 6.1-IC “Secciones de firmes”, a efectes d’aplicació d’aquesta 

norma, es defineixen vuit categories de tràfic pesat, segons la IMDp que s’hagi previst per al 

carril de projecte en l’any de posada en servei (2012). La taula 1A presenta les categories 

T00 a T2, mentre que les categories T3 i T4, que es divideixen en dos cadascuna d’elles 

(T31,T32 i T41,T42), apareixen recollides en la taula 1B: 

 

 

 

 

 
 Llavors, segons la IMDp = 461 vehicles pesants/dia/carril obtinguda, la categoria de 

trànsit pesat que correspon al tronc de la carretera C-12 al tram d’estudi és la T2, ja que 

pertany al rang d’intensitats d’entre 200 i 800 vehicles pesants/dia/carril (segons taula 1A). 

 

 Pel dimensionament de la secció estructural de ferm de la carretera LV-7004, dels 

ramals i vial del pas inferior, no es tenen dades facilitades per la Direcció General de 

Carreteres,  ja que es tracten de vies o camins amb una intensitat segurament inferior a la 

de la carretera de major magnitud C-12 (menor trànsit degut a que aquestes vies només 

tenen com a objectiu l’accés a Torrebesses o bé a altres carreteres més importants com la 

nacional N-230).  
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 Així, per tal de no sobredimensionar el ferm, es considera que les vies abans 

esmentades (carretera LV-7004, ramals i vial del pas inferior) tenen una categoria de trànsit 

pesat T31 (immediatament inferior a la categoria T2 de la carretera C-12), que correspon a 

intensitats d’entre 100 i 200 vehicles pesants/dia/carril (segons taula 1B). 

 

Pel dimensionament de la secció estructural de ferm del desviament provisional de la 

C-12 i de la LV-7004, s'ha adoptat una categoria de trànsit pesat T32 (tampoc tenim dades 

facilitades per la DGC, al ser una via provisional i de baix trànsit; i considerat aquest trànsit 

inferior, també, al present en la carretera LV-7004, als ramals i al pas inferior). Aquesta 

categoria de trànsit correspon a intensitats d’entre 50 i 100 vehicles pesants/dia/carril 

(segons taula 1B). 

 
 

4.CATEGORIA DE L’ESPLANADA 
 

 En base a l’estudi realitzat a l’Annex 4: Geologia i geotècnia, es considera per al 

dimensionament del ferm que tant el sòl de l'explanació (desmunt) com el d'obra de terra 

subjacent (terraplens, pedraplens) és un sòl tolerable (0). 

 

 Així, s'exigeix una esplanada de categoria E-3 (E V2 ≥≥≥≥ 300 MPa) sobre la qual es 

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

de fer les següents actuacions per millorar-la: 

 

 Segons la taula (Figura 1. Formación de la explanada) a l’article “5. Explanada” de la 

Instrucció 6.1-IC “Secciones de firmes”, tal i com es veu a continuació, amb una explanada 

de categoria E3 i un sòl tolerable (0), es pot disposar sobre el sòl tolerable 30 cm de sòl 

seleccionat tipus 2  i a sobre 30 cm més de S-EST3, sòl estabilitzat “in s itu” tipus 3 . 

 

 El sòl estabilitzat “in situ” tipus S-EST3 complirà el que estableix l'article 512 “Suelos 

estabilizados in situ” del PG-3. 

 

El sòl seleccionat tipus 2 complirà el que estableix l'article 330 del PG-3. 
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5.SECCIÓ ESTRUCTURAL ESCOLLIDA 

 

5.1. Carretera C-12, carrils de canvi de velocitat i 
entroncament amb carretera actual  

 

 Per al trànsit (T2) disponible i esplanada abans seleccionada, s'ha adoptat la secció 

estructural 232 (flexibilitat mitjana) , consistent, segons l’Article 6.” Secciones de firme” de 

la Instrucció 6.1-IC “Secciones de firmes”, i l’Article 543. “Mezclas bituminosas para capas 

de rodadura” del PG-3 (OC 24/2008) en les següents capes i espesors adoptats: 

 

• 3 cm de mescla bituminosa (MB) en calent tipus BBTM 11 B granítica a la capa 

de trànsit, amb una dotació de 60 kg/m2. 

 

• Reg d'adherència tipus ECR-2d-m. 

 

• 12 cm de mescla bituminosa (MB) en calent tipus AC 22 base S calcària a la 

capa base. 

 

• Reg de curat tipus ECR-1 i d'adherència tipus ECR-1d. 

 

• 20 cm de base granular de sòl-ciment (SC40). 

 

• Reg de curat tipus ECR-1. 

 

• Esplanada E3: 
 

- 30 cm de sòl S-EST3. 

- 30 cm de sòl seleccionat tipus 2. 

 

 

 

 La secció s’ha seleccionat de la Figura 2.1. de l’Article 6. “Secciones de firme” de la 

Instrucció 6.1-IC “Secciones de firmes”, (present a la següent pàgina); i l’espessor de capes 

de mescla bituminosa en calent es compleix segons l’Article 543. “Mezclas bituminosas para 

capas de rodadura” del PG-3 (OC 24/2008): 
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5.2. Carretera LV-7004, ramals i rotonda  
 

 Per al trànsit (T31) disponible i esplanada abans seleccionada, s'ha adoptat la secció 

estructural 3132 (flexibilitat mitjana) , consistent, segons l’Article 6.” Secciones de firme” 

de la Instrucció 6.1-IC “Secciones de firmes”, i l’Article 543. “Mezclas bituminosas para 

capas de rodadura” del PG-3 (OC 24/2008) en les següents capes i espesors adoptats: 

 

• 3 cm de mescla bituminosa (MB) en calent tipus BBTM 11 B granítica a la capa 

de trànsit, amb una dotació de 60 kg/m2. 

 

• Reg d'adherència tipus ECR-2d-m. 

 

• 9 cm de mescla bituminosa (MB) en calent tipus AC 22 base S calcària a la 

capa base. 

 

• Reg de curat tipus ECR-1 i d'adherència tipus ECR-1d. 

 

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

 

• Reg de curat tipus ECR-1. 

 

• Esplanada E3: 

- 30 cm de sòl S-EST3. 

- 30 cm de sòl seleccionat tipus 2. 

 

 

 La secció s’ha seleccionat de la Figura 2.1. de l’Article 6. “Secciones de firme” de la 

Instrucció 6.1-IC “Secciones de firmes”, (present a la següent pàgina); i l’espessor de capes 

de mescla bituminosa en calent es compleix segons l’Article 543. “Mezclas bituminosas para 

capas de rodadura” del PG-3 (OC 24/2008): 
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5.3. Desviament provisional  
 

 Per al trànsit (T32) disponible i esplanada abans seleccionada, s'ha adoptat la secció 

estructural 3232 (flexibilitat mitjana) , consistent, segons l’Article 6.” Secciones de firme” 

de la Instrucció 6.1-IC “Secciones de firmes”, i l’Article 543. “Mezclas bituminosas para 

capas de rodadura” del PG-3 (OC 24/2008) en les següents capes i espesors adoptats: 

 

• 3 cm de mescla bituminosa (MB) en calent tipus BBTM 11 B granítica a la capa 

de trànsit, amb una dotació de 60 kg/m2. 

 

• Reg d'adherència tipus ECR-2d-m. 

 

• 7 cm de mescla bituminosa (MB) en calent tipus AC 22 base S calcària a la 

capa base. 

 

• Reg de curat tipus ECR-1 i d'adherència tipus ECR-1d. 

 

• 20 cm de base granular de sòl-ciment (SC40). 

 

• Reg de curat tipus ECR-1. 

 

• Esplanada E3: 

- 30 cm de sòl S-EST3 

- 30 cm de sòl seleccionat tipus 2. 

 

 

 La secció s’ha seleccionat de la Figura 2.1. de l’Article 6. “Secciones de firme” de la 

Instrucció 6.1-IC “Secciones de firmes”, (present a la següent pàgina); i l’espessor de capes 

de mescla bituminosa en calent es compleix segons l’Article 543. “Mezclas bituminosas para 

capas de rodadura” del PG-3 (OC 24/2008): 
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5.4. Vorals  
 

 Per a dimensionar les capes de ferms sota els vorals es seguiran les recomanacions 

de la Norma 6.1-IC. El paviment del voral es constituirà amb les mateixes capes de ferm que 

la resta de la calçada. 

 

 En les zones on s’aprofiti el ferm actual, s’estendrà com a mínim la capa de trànsit 

BBTM 11 B amb una dotació de 60 kg/m2 en tot l’ample de la calçada existent. 

 

 Als trams inicials i finals, on la nova traça coincideixi amb la traça de la carretera 

existent, amb la finalitat de regularitzar el ferm: 

 

- Es fresaran de 2 a 3 cm. 

- S'aplicarà un reg d'adherència tipus ECR-2d-m. 

- S'estendrà una capa de trànsit BBTM 11 B de 3 centímetres de gruix en tot l'ample 

de la calçada existent. 

 

5.5. Camins  
 

En el cas dels camins es disposaran les següents capes: 

 

• 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC 16 surf S. 

 

• Reg d’emprimació tipus ECI. 

 

• 25 cm tot-ú artificial. 

 

 Excepte, el tram del camí 4 que queda sobre el desviament provisional (del Pk 0+150 

al 0+300, aproximadament), que té la mateixa secció estructural que el desviament 

provisional. 
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6.DETERMINACIÓ DELS MATERIALS DE LA 
 SECCIÓ TIPUS ESCOLLIDA 

6.1. Mescles bituminoses  
 

 S'utilitzaran mescles bituminoses en calent BBTM 11 B, AC 16 surf S i AC 22 base S.  

El fus granulomètric de la mescla AC 16 surf S i AC 22 base S es troba a la Taula 542.8 de 

l'Ordre FOM/891/2004 d'1 de març (OC 24/2008). 

Els àrids de les mescles BBTM 11 B compliran el que estableix l'Apartat 543.2.2 de l'Ordre 

FOM/891/2004 d'1 de març (OC 24/2008). 

 

6.2. Betum asfàltic  
 

 L'elecció del tipus de betum asfàltic depèn de la capa de mescla, de la categoria de 

trànsit i de la zona tèrmica estival. Segons la Figura 3 de l’Article 6. “Secciones de firme” de 

la Instrucció 6.1-IC “Secciones de firmes” (de la Direcció General de Carreteres), la zona de 

projecte es troba a una zona tèrmica estival mitja.  

Així, segons les següents taules, per a les categories de trànsit T2 i T31 el betum de 

penetració serà: 

• De penetració 60/70 per a mescles AC 16 surf S i AC 22 base S. 

• Betum modificat BM-3b per a mescles BBTM 11 B. 

 

Taula 542.1A. Tipus de betum asfàltic a emprar en capa de trànsit i següent, segons l'Ordre FOM/891/2004. 

ZONA TÈRMICA 

ESTIVAL 

CATEGORIA DE TRÀNSIT PESANT 

T00 T0 T1 T2 T3 T4 

CÀLIDA 
B40/50 
BM-2 
BM-3c 

B40/50 
B60/70 
BM-2 
BM-3b 
BM-3c 

B40/50 
B60/70 
BM-3b 

 

B60/70 
 

B60/70 
B80/100 MITJA 

B40/50 
B60/70 
BM-3b 
BM-3c 

B60/70 
BM-3b 

 
B60/70 
B80/100 

TEMPERADA 

B40/50 
B60/70 
BM-3b 
BM-3c 

B60/70 
B80/100 
BM-3b 
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ZONA TÈRMICA 

ESTIVAL 

CATEGORIA DE TRÀNSIT PESANT 

T00 T0 T1 T2 

CÀLIDA B40/50 
B60/70 
BM-2 

B40/50 
B60/70 

 

 
 

B60/70 
 
 

MITJA 
B60/70 
B80/100 

TEMPERADA 
B40/50 
B60/70 
B80/100 

B80/100 

 

Taula 542.1B. Tipus de betum asfàltic a emprar en capa de base, segons l'Ordre FOM/891/2004. 

 

6.3. Regs de curat  
 

 Es defineix com a reg de curat l’aplicació d'una pel·lícula continua uniforme d'emulsió 

bituminosa sobre una capa tractada amb un conglomerant hidràulic, amb l'objectiu de donar 

impermeabilitat a tota la seva superfície. El reg de curat serà del tipus ECR-1 i complirà allò 

establert per l'Article 532 “Riegos de curado” de l'Ordre FOM/891/2004 d'1 de març. 

 

6.4. Regs d’adherència  
 

 Es defineix com a reg d'adherència l'aplicació d'una emulsió bituminosa sobre una 

capa tractada amb ligants hidrocarbonats o conglomerants hidràulics, prèvia a la col·locació 

sobre aquesta de qualsevol mena de capa bituminosa que no sigui un tractament superficial 

amb graveta, o una lletada bituminosa. Es col·locaran únicament regs de tipus 

termoadherent. 

 

 Entre dues capes de mescles bituminoses contínues s'aplicarà un reg termoadherent 

amb una emulsió asfàltica tipus ECR-1d al 60 % de betum amb una dotació de 0,6 kg/m2 si 

és sobre ferm nou, i de 0,7 kg/m2 si és sobre ferm vell. Entre dues capes de mescles 

bituminoses discontínues-contínues s'aplicarà un reg termoadherent amb una emulsió 

asfàltica tipus ECR-2d-m al 65 % de betum amb una dotació de 0,5 kg/m2 si és sobre ferm 

nou, i de 0,7 kg/m2 si és sobre ferm vell, d'acord amb l'Article 531 “Riegos de adherencia” de 

l'Ordre FOM/891/2004 d'1 de març. 
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6.5. Regs d’emprimació  
 

S'aplicarà un reg d’imprimació sobre la capa de tot-ú artificial abans d'estendre la 

capa de mescla bituminosa. L'emulsió asfàltica serà del tipus ECI, i complirà allò establert 

per l'Article 530 “Regs d’imprimació” de l'Ordre FOM/891/2004 d'1 de març. 

 

La dotació del reg d'imprimació és d'1,2 kg/m2. 

 

6.6. Sòl-ciment (SC40)  
 

 A l'execució d'aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert a l'Article 513 

“Materiales tratados con cemento” de l'Ordre FOM/891/2004 d'1 de març. 

 

6.7. Tot-ú artificial  
 

 A l'execució d'aquesta unitat d’obra es tindrà present allò establert a l'Article 510 

“Zahorras” de l'Ordre FOM/891/2004 d'1 de març. 
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1.  PAS INFERIOR (P.I. 116.5) 
 

1.1. Descripció global de l’estructura  
 

1.1.1. Descripció de l’estructura projectada 
 
 El present apartat té com objectiu principal, la definició i el dimensionament del pas 

inferior de l’enllaç a diferent nivell a la carretera C-12, exactament al P.K.116+532 d’aquesta. 

 

La tipologia estructural més adequada de cara a la funcionalitat i al comportament 

resistent, tenint present el gàlib interior de 11,00 x 5,55 metres, és un marc tancat de formigó 

armat. La diferència entre rasants màxima és de 8,4 m. D’això es dedueix que l’altura de 

terres màxima sobre la llosa superior és d’aproximadament 2,10 metres. 

 

Quant a les seves dimensions, els capcers i les lloses superior i inferior es projecten 

amb un espessor de 0,80 metres. Aquests cantells són constants en totes les seccions 

excepte en els extrems de la llosa superior. La seva planta és de directriu recta i longitud 

total ronda els 15,40 metres. Cada sentit de circulació del pas inferior poseeix un carril de 

3,50 metres d’amplària i vorals de 1,5m. 

 

A l’entrada i a la sortida del pas inferior, s’els hi dota d’aletes a fi de contenir de 

manera adequada el terraplè de la via que discorre per damunt. Aquestes aniran 

fonamentades en sabates. Es realitza un saneig del terreny amb la finalitat de repartir les 

tensions que arribin al terreny, el qual consisteix en una excavació de 1,15 metres i posterior 

reblert amb 25 cm de tot-ú artificial i 90 cm de formigó en tota l’amplària de la llosa inferior. 

 

1.1.2. Normativa emprada 
 

Com accions sobre les estructures degudes al tràfic s’han pres les indicades per la 

vigent “Instrucció sobre les Accions” a considerar en el Projecte de “Ponts de Carretera” del 

Ministerio de Fomento, tal com es detalla més endavant. 

 

A l’hora de comprovar i dimensionar seccions i peçes de formigó armat, s’ha seguit la 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE. Aquesta instrucció va entrar en vigor el 18 de juliol 

de 2008, estant vigent en l’actualitat. 
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1.2. Dades de partida  
 

1.2.1. Qualitats dels materials 
 

a) Formigons: 

 En neteja:     HM-15/B/25/IIa; fck>15 N/mm2 

 En lloses i capcers:    HA-25/B/25/ IIa; fck>25 N/mm2 

 

b) Acer corrugat: 

 B-500-S:       fyk ≥ 500 N/mm
2
 

   

1.2.2. Coeficients de seguretat 
 

a) Per a comprovar Estats Límits de Servei: 

            γc = γs = γp = 1.00 

            γf = 1.00 

 

b) Per a comprovar Estats Límits Últims: 

            γc = 1.50 ----------------fcd = fck / 1.50 

            γs = 1.15 ----------------fyd = fyk / 1.15 

            γf = 1.35 ---------------- Pes Propi i Càrregues Permanents. 

            γf = 1.50 ---------------- Sobrecàrregues. 

 

1.2.3. Hipòtesis de càrrega considerades 
 

Les hipòtesis de càrrega considerades han estat les següents: 

a) Pes propi de l’estructura. L’acció del pes propi s’obtindrà multiplicant el 

volum de la secció de formigó pel pes específic del formigó armat el valor 

del qual segons la norma es de 2,5 Mp/m3. 

b) Càrrega vertical uniforme. Es considera el pes de les terres i del paviment 

que gravita sobre l’estructura. Així, s’adopta un terreny amb una densitat de 

2 Mp/m3 i una altura màxima de 1,85 metres sobre la llosa superior i una 

densitat de 2,4 Mp/m3 i altura de 0,30 metres per al paviment. 
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c) Empenta de terres. S’han considerat característiques de reblert: densitat de 

2 Mp/m3 i, angle de fricció intern de 30º, el que ens dóna uns coeficients de 

0,5 per a l’empenta en repòs i 0,36 per a l’empenta activa. 

d) Sobrecàrrega d’ús. Sobrecàrrega repartida de 0.4 Mp/m2 i vehicle 

excepcional de 60 MPa en diferents posicions. 

e) Sobrecàrrega repartida de 1 Mp/m2 sobre el terraplè. 

 

Per a l’estudi del comportament real de l’estructura hem considerat diferents 

hipòtesis de càrrega, amb la finalitat d’analitzar tots els possibles escenaris resistents. En 

aquestes hipòtesis a més del pes propi i de les terres, actuen diverses combinacions de 

l’empenta activa i passiva. 

 
Al trasdós de l’estructura es projecta la col·locació de material granular filtrant i d’una 

capa de geotèxtil que impedeixi l’actuació de l’empenta  hidrostàtic sobre l’estructura. 

 

1.2.4. Condicions de servei 
 

L’estructura es dimensiona amb formigó armat amb les següents condicions imposades, 

seguint la classificació per ambient corresponent a l’estructura (classe general d’exposició IIa): 

- En estat quasipermanent, es limita la fissuració wmáx a 0,3 mm.. 

- S’admeten traccions inferiors a fctk ≈ 1,8 N/m2. 

- Dimensionar l’armadura passiva longitudinal assegurant front a ruptura la secció. 

 

1.2.5. Model matemàtic per a l’anàlisi de l’estruct ura 
 

Per a realitzar l’esmentat estudi s’ha simulat el comportament d’una secció del pas 

inferior d’un metre d’ample, mitjançant un model de pòrtic bidimensional que reflecteix el 

comportament de l’estructura. 

 

Degut a la complexitat de càlcul del marc del pas inferior, per a l’obtenció dels 

esforços que hi tenen lloc, sota les diferents hipòtesis de càrrega considerades en 

l’estructura, s’ha emprat el programa “VETTONES”, capaç de resoldre models de tipus pòrtic 

pla mitjançant la utilització del càlcul matricial. No obstant, per al càlcul del dimensionament i 

armat de les aletes del pas inferior (tal i com veurem al següent apartat) s’ha optat per 

emprar el “mètode clàssic” mitjançant expressions numèriques obtenint resultats aproximats. 
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Amb tot això, s’ha discretitzat amb nusos i barres, cadascuna d’elles amb les seves 

característiques mecàniques, de manera que la longitud de les mateixes sigui menor que 

una vegada i mitja el cantell, perquè d’aquesta manera el comportament de l’estructura 

s’apropi el més possible al comportament real i per tant, es reprodueixi fidelment la 

geometria de la mateixa. 

 

Quant als suports del pas inferior es considera vàlida la hipòtesi de Winkler, adoptant 

molls com interacció estructura-terreny, amb mòdul de rigidesa d’acord amb el coeficient de 

balast i les dimensions de la llosa inferior. 

 

A continuació, s’adjunta un gràfic corresponent a la geometria considerada en el 

càlcul del calaix amb el repartiment en nusos (primer gràfic) i elements considerats (segon 

gràfic): 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nusos de la discretització del model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elements de la discretització del model 
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1.3. Càlcul del marc  
 

1.3.1. Característiques de la secció base 
 

En els llistats d’ordinador annexs es donen els valors de les característiques 

mecàniques de les diferents barres tingudes en compte en la discretització de l’estructura, 

així com de les coordenades dels diferents nusos considerats en la mateixa. 

 

En el model proposat (2D) les característiques mecàniques definides per a cada 

element son l’àrea, l’àrea a tallant, la inèrcia a flexió i el pes específic. També queda definit 

el valor del mòdul elàstic del formigó emprat en el calaix i el coeficient de Poisson. 

  

Els suports del marc en el terreny es representen a través de molls amb una constant 

de rigidesa equivalent al coeficient de balast del material (100 tn/m3) en el qual es dóna 

suport al marc. 

 

El fitxer que a continuació s’adjunta correspon a l’entrada de dades considerada per 

al posterior càlcul de l’estructura. En ell, es poden consultar els valors adoptats per la 

totalitat de les accions en cadascun dels nusos o elements, segons el tipus d’acció. 

 

En la definició d’hipòtesi es reflecteixen les accions actives per a cadascuna d’elles i  

el factor de combinació corresponent per a cada hipòtesi. Aquest factor de combinació es 

modifica per obtenir els resultats necessaris per analitzar els estats límits últim i de servei. 

 

 

    

    

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS  DE LOS ELEMENTOS 
 

 A: área 

Ac: área de cortante 

Ix: inercia 

pp: peso propio 

 

c     Area   Area Cortante   Inercia  Peso Propio 

-------------------------------------------------- 

001  7.000e-01  0.000e+00  2.858e-02  1.750e+00 

 

Ex: módulo de elasticidad 

Nuxy: coeficiente de Poisson 

 

  n      ex        nuxy 

--------------------------- 

0001  +3.400e+06  +2.000e-01 

DATOS GENERALES  

Número de nudos 60 

Número de elementos            60 

Número de apoyos                  19 

Número de materiales              1 

Número de características        1 

Número de acciones               13 

Número de hipótesis                22 
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DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS  

DEL MODELO 
 
  e    t   mat  con  n0   n1    

---------------------------- 

   1   1    1    1    1    2 

   2   1    1    1    2    3 

   3   1    1    1    3    4 

   4   1    1    1    4    5 

   5   1    1    1    5    6 

   6   1    1    1    6    7 

   7   1    1    1    7    8 

   8   1    1    1    8    9 

   9   1    1    1    9   10 

  10   1    1    1   10   11 

  11   1    1    1   11   12 

  12   1    1    1   12   13 

  13   1    1    1   13   14 

  14   1    1    1   14   15 

  15   1    1    1   15   16 

  16   1    1    1   16   17 

  17   1    1    1   17   18 

  18   1    1    1   18   19 

  19   1    1    1   19   20 

  20   1    1    1   20   21 

  21   1    1    1   21   22 

  22   1    1    1   22   23 

  23   1    1    1   23   24 

  24   1    1    1   24   25 

  25   1    1    1   25   26 

  26   1    1    1   26   27 

  27   1    1    1   27   28 

  28   1    1    1   28   29 

  29   1    1    1   29   30 

  30   1    1    1   30   31 

  31   1    1    1   31   32 

  32   1    1    1   32   33 

  33   1    1    1   33   34 

  34   1    1    1   34   35 

  35   1    1    1   35   36 

  36   1    1    1   36   37 

  37   1    1    1   37   38 

  38   1    1    1   38   39 

  39   1    1    1   39   40 

  40   1    1    1   40   41 

  41   1    1    1   41   42 

  42   1    1    1   42   43 

  43   1    1    1   43   44 

  44   1    1    1   44   45 

  45   1    1    1   45   46 

  46   1    1    1   46   47 

  47   1    1    1   47   48 

  48   1    1    1   48   49 

       DEFINICIÓN DE LOS NUDOS  

       DEL MODELO  

 
               n      x          y          

z 

               --------------------------

-----------  

0001 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 

0002 +0.000e+00 +5.208e-01 +0.000e+00 

0003 +0.000e+00 +1.042e+00 +0.000e+00 

0004 +0.000e+00 +1.562e+00 +0.000e+00 

0005 +0.000e+00 +2.083e+00 +0.000e+00 

0006 +0.000e+00 +2.604e+00 +0.000e+00 

0007 +0.000e+00 +3.125e+00 +0.000e+00 

0008 +0.000e+00 +3.646e+00 +0.000e+00 

0009 +0.000e+00 +4.167e+00 +0.000e+00 

0010 +0.000e+00 +4.688e+00 +0.000e+00 

0011 +0.000e+00 +5.208e+00 +0.000e+00 

0012 +0.000e+00 +5.729e+00 +0.000e+00 

0013 +0.000e+00 +6.250e+00 +0.000e+00 

0014 +6.500e-01 +6.250e+00 +0.000e+00 

0015 +1.300e+00 +6.250e+00 +0.000e+00 

0016 +1.950e+00 +6.250e+00 +0.000e+00 

0017 +2.600e+00 +6.250e+00 +0.000e+00 

0018 +3.250e+00 +6.250e+00 +0.000e+00 

0019 +3.900e+00 +6.250e+00 +0.000e+00 

0020 +4.550e+00 +6.250e+00 +0.000e+00 

0021 +5.200e+00 +6.250e+00 +0.000e+00 

0022 +5.850e+00 +6.250e+00 +0.000e+00 

0023 +6.500e+00 +6.250e+00 +0.000e+00 

0024 +7.150e+00 +6.250e+00 +0.000e+00 

0025 +7.800e+00 +6.250e+00 +0.000e+00 

0026 +8.450e+00 +6.250e+00 +0.000e+00 

0027 +9.100e+00 +6.250e+00 +0.000e+00 

0028 +9.750e+00 +6.250e+00 +0.000e+00 

0029 +1.040e+01 +6.250e+00 +0.000e+00 

0030 +1.105e+01 +6.250e+00 +0.000e+00 

0031 +1.170e+01 +6.250e+00 +0.000e+00 

0032 +1.170e+01 +5.729e+00 +0.000e+00 

0033 +1.170e+01 +5.208e+00 +0.000e+00 

0034 +1.170e+01 +4.688e+00 +0.000e+00 

0035 +1.170e+01 +4.167e+00 +0.000e+00 

0036 +1.170e+01 +3.646e+00 +0.000e+00 

0037 +1.170e+01 +3.125e+00 +0.000e+00 

0038 +1.170e+01 +2.604e+00 +0.000e+00 

0039 +1.170e+01 +2.083e+00 +0.000e+00 

0040 +1.170e+01 +1.562e+00 +0.000e+00 

0041 +1.170e+01 +1.042e+00 +0.000e+00 

0042 +1.170e+01 +5.208e-01 +0.000e+00 

0043 +1.170e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 

0044 +1.105e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 

0045 +1.040e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 

0046 +9.750e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 
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  49   1    1    1   49   50 

  50   1    1    1   50   51 

  51   1    1    1   51   52 

  52   1    1    1   52   53 

  53   1    1    1   53   54 

  54   1    1    1   54   55 

  55   1    1    1   55   56 

  56   1    1    1   56   57 

  57   1    1    1   57   58 

  58   1    1    1   58   59 

  59   1    1    1   59   60 

  60   1    1    1   60    1 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS 

 

  n      ux          uy            uz         

tipo 

--------------------------------------------------- --------------------

0001  ------   6.75e+01   ------    ------     

0043  ------   6.75e+01   ------    ------     

0044  ------   6.50e+01   ------    ------     

0045  ------   6.50e+01   ------    ------     

0046  ------   6.50e+01   ------    ------     

0047  ------   6.50e+01   ------    ------   

0048  ------   6.50e+01   ------    ------     

0049  ------   6.50e+01   ------    ------     

0050  ------   6.50e+01   ------    ------     

0051  ------   6.50e+01   ------    ------     

0052 1.00e+08  6.50e+01   ------    ------     

0053  ------   6.50e+01   ------    ------     

0054  ------   6.50e+01   ------    ------     

0055  ------   6.50e+01   ------    ------     

0056  ------   6.50e+01   ------    ------     

0057  ------   6.50e+01   ------    ------     

0058  ------   6.50e+01   ------    ------     

0059  ------   6.50e+01   ------    ------     

0060  ------   6.50e+01   ------    ------     

 

 

 

 

 

 

 

 

0047 +9.100e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 

0048 +8.450e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 

0049 +7.800e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 

0050 +7.150e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 

0051 +6.500e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 

0052 +5.850e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 

0053 +5.200e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 

0054 +4.550e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 

0055 +3.900e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 

0056 +3.250e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 

0057 +2.600e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 

0058 +1.950e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 

0059 +1.300e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 

0060 +6.500e-01 +0.000e+00 +0.000e+00 
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VALORES DE LAS DISTINTAS  

ACCIONES APLICADAS 

 

Acción (0)  Peso Propio 

------------------- 

 
Acción (1) empuje en reposo en hastial 

izquierdo 

------------------- 

 

  e     Qx1        Qy1        Qx2        

Qy2 

----------------------------------------

----------  

 

001 +9.100e+00 +0.000e+00 +8.579e+00 

+0.000e+00 GP 

002 +8.579e+00 +0.000e+00 +8.058e+00 

+0.000e+00 GP 

003 +8.058e+00 +0.000e+00 +7.537e+00 

+0.000e+00 GP 

004 +7.537e+00 +0.000e+00 +7.017e+00 

+0.000e+00 GP 

005 +7.017e+00 +0.000e+00 +6.496e+00 

+0.000e+00 GP 

006 +6.496e+00 +0.000e+00 +5.975e+00 

+0.000e+00 GP 

007 +5.975e+00 +0.000e+00 +5.454e+00 

+0.000e+00 GP 

008 +5.454e+00 +0.000e+00 +4.933e+00 

+0.000e+00 GP 

009 +4.933e+00 +0.000e+00 +4.412e+00 

+0.000e+00 GP 

010 +4.412e+00 +0.000e+00 +3.892e+00 

+0.000e+00 GP 

011 +3.892e+00 +0.000e+00 +3.371e+00 

+0.000e+00 GP 

012 +3.371e+00 +0.000e+00 +2.850e+00 

+0.000e+00 GP 

 

Acción (2) empuje activo en hastial 

izquierdo  

------------------- 

 

  e     Qx1        Qy1        Qx2        

Qy2 

----------------------------------------

---------- 

001 +6.061e+00 +0.000e+00 +5.714e+00 

+0.000e+00 GP 

002 +5.714e+00 +0.000e+00 +5.367e+00 

+0.000e+00 GP 

   033 -3.892e+00 +0.000e+00 -4.412e+00 

+0.000e+00 GP 

   034 -4.412e+00 +0.000e+00 -4.933e+00 

+0.000e+00 GP 

   035 -4.933e+00 +0.000e+00 -5.454e+00 

+0.000e+00 GP 

   036 -5.454e+00 +0.000e+00 -5.975e+00 

+0.000e+00 GP 

   037 -5.975e+00 +0.000e+00 -6.496e+00 

+0.000e+00 GP 

   038 -6.496e+00 +0.000e+00 -7.017e+00 

+0.000e+00 GP 

   039 -7.017e+00 +0.000e+00 -7.537e+00 

+0.000e+00 GP 

   040 -7.537e+00 +0.000e+00 -8.058e+00 

+0.000e+00 GP 

   041 -8.058e+00 +0.000e+00 -8.579e+00 

+0.000e+00 GP 

   042 -8.579e+00 +0.000e+00 -9.100e+00 

+0.000e+00 GP 

 

   Acción (4) empuje activo en hastial 

derecho 

   ------------------- 

 

     e     Qx1        Qy1        Qx2        

Qy2 

   -------------------------------------

------------- 

   031 -1.898e+00 +0.000e+00 -2.245e+00 

+0.000e+00 GP 

   032 -2.245e+00 +0.000e+00 -2.592e+00 

+0.000e+00 GP 

   033 -2.592e+00 +0.000e+00 -2.939e+00 

+0.000e+00 GP 

   034 -2.939e+00 +0.000e+00 -3.286e+00 

+0.000e+00 GP 

   035 -3.286e+00 +0.000e+00 -3.632e+00 

+0.000e+00 GP 

   036 -3.632e+00 +0.000e+00 -3.979e+00 

+0.000e+00 GP 

   037 -3.979e+00 +0.000e+00 -4.326e+00 

+0.000e+00 GP 

   038 -4.326e+00 +0.000e+00 -4.673e+00 

+0.000e+00 GP 

   039 -4.673e+00 +0.000e+00 -5.020e+00 

+0.000e+00 GP 

   040 -5.020e+00 +0.000e+00 -5.367e+00 

+0.000e+00 GP 

   041 -5.367e+00 +0.000e+00 -5.714e+00 

+0.000e+00 GP 

   042 -5.714e+00 +0.000e+00 -6.061e+00 

+0.000e+00 GP 
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003 +5.367e+00 +0.000e+00 +5.020e+00 

+0.000e+00 GP 

004 +5.020e+00 +0.000e+00 +4.673e+00 

+0.000e+00 GP 

005 +4.673e+00 +0.000e+00 +4.326e+00 

+0.000e+00 GP 

006 +4.326e+00 +0.000e+00 +3.979e+00 

+0.000e+00 GP 

007 +3.979e+00 +0.000e+00 +3.632e+00 

+0.000e+00 GP 

008 +3.632e+00 +0.000e+00 +3.286e+00 

+0.000e+00 GP 

009 +3.286e+00 +0.000e+00 +2.939e+00 

+0.000e+00 GP 

010 +2.939e+00 +0.000e+00 +2.592e+00 

+0.000e+00 GP 

011 +2.592e+00 +0.000e+00 +2.245e+00 

+0.000e+00 GP 

012 +2.245e+00 +0.000e+00 +1.898e+00 

+0.000e+00 GP 

 

Acción (3) empuje en reposo en hastial 

derecho  

------------------- 

 

  e     Qx1        Qy1        Qx2        

Qy2 

----------------------------------------

---------- 

031 -2.850e+00 +0.000e+00 -3.371e+00 

+0.000e+00 GP 

032 -3.371e+00 +0.000e+00 -3.892e+00 

+0.000e+00 GP 

 

 

 

                         Acción (5) peso 

de las tierras  

                         y el aglomerado 

sobre el techo  

                         ---------------

---- 

                          e      Qx         

Qy 

                         ---------------

---------- 

013 +0.000e+00 -4.420e+00 GL 

014 +0.000e+00 -4.420e+00 GL 

015 +0.000e+00 -4.420e+00 GL 

016 +0.000e+00 -4.420e+00 GL 

017 +0.000e+00 -4.420e+00 GL 

018 +0.000e+00 -4.420e+00 GL 

019 +0.000e+00 -4.420e+00 GL 

020 +0.000e+00 -4.420e+00 GL 

021 +0.000e+00 -4.420e+00 GL 

022 +0.000e+00 -4.420e+00 GL 

023 +0.000e+00 -4.420e+00 GL 

024 +0.000e+00 -4.420e+00 GL 

025 +0.000e+00 -4.420e+00 GL 

026 +0.000e+00 -4.420e+00 GL 

027 +0.000e+00 -4.420e+00 GL 

028 +0.000e+00 -4.420e+00 GL 

029 +0.000e+00 -4.420e+00 GL 

030 +0.000e+00 -4.420e+00 GL 

 

Acción (6) Koq hastial izquierdo 

                      ------------------

- 

                      e      Qx         

Qy 

                      ------------------

------- 

001 +5.000e-01 +0.000e+00 GL 

002 +5.000e-01 +0.000e+00 GL 

003 +5.000e-01 +0.000e+00 GL 

004 +5.000e-01 +0.000e+00 GL 

005 +5.000e-01 +0.000e+00 GL 

006 +5.000e-01 +0.000e+00 GL 

007 +5.000e-01 +0.000e+00 GL 

008 +5.000e-01 +0.000e+00 GL 

009 +5.000e-01 +0.000e+00 GL 

010 +5.000e-01 +0.000e+00 GL 

011 +5.000e-01 +0.000e+00 GL 

Acción (9) Koq hastial derecho  

                         ---------------

---- 

                          e      Qx         

Qy 

                         ---------------

---------- 

031 -3.330e-01 +0.000e+00 GL 

032 -3.330e-01 +0.000e+00 GL 

033 -3.330e-01 +0.000e+00 GL 

034 -3.330e-01 +0.000e+00 GL 

035 -3.330e-01 +0.000e+00 GL 

036 -3.330e-01 +0.000e+00 GL 

038 -3.330e-01 +0.000e+00 GL 

039 -3.330e-01 +0.000e+00 GL 

040 -3.330e-01 +0.000e+00 GL 

041 -3.330e-01 +0.000e+00 GL 

042 -3.330e-01 +0.000e+00 GL 
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012 +5.000e-01 +0.000e+00 GL 

 

Acción (7) Kaq hastial izquierdo 

                      ------------------

-  

                       e      Qx         

Qy 

                      ------------------

------- 

001 +3.330e-01 +0.000e+00 GL 

002 +3.330e-01 +0.000e+00 GL 

003 +3.330e-01 +0.000e+00 GL 

004 +3.330e-01 +0.000e+00 GL 

005 +3.330e-01 +0.000e+00 GL 

006 +3.330e-01 +0.000e+00 GL 

007 +3.330e-01 +0.000e+00 GL 

008 +3.330e-01 +0.000e+00 GL 

009 +3.330e-01 +0.000e+00 GL 

010 +3.330e-01 +0.000e+00 GL 

011 +3.330e-01 +0.000e+00 GL 

012 +3.330e-01 +0.000e+00 GL 

 

Acción (8) Koq hastial derecho 

                       -----------------

-- 

                       e      Qx         

Qy 

                       -----------------

-------- 

031 -5.000e-01 +0.000e+00 GL 

032 -5.000e-01 +0.000e+00 GL 

033 -5.000e-01 +0.000e+00 GL 

034 -5.000e-01 +0.000e+00 GL 

035 -5.000e-01 +0.000e+00 GL 

036 -5.000e-01 +0.000e+00 GL 

037 -5.000e-01 +0.000e+00 GL 

038 -5.000e-01 +0.000e+00 GL 

039 -5.000e-01 +0.000e+00 GL 

040 -5.000e-01 +0.000e+00 GL 

041 -5.000e-01 +0.000e+00 GL 

042 -5.000e-01 +0.000e+00 GL 

 

 

Acción (10) carga repartida debida 

al tráfico sobre losa superior 

                         ---------------

---- 

                          e      Qx         

Qy 

                          --------------

----------- 

013 +0.000e+00 -4.000e-01 GL 

014 +0.000e+00 -4.000e-01 GL 

015 +0.000e+00 -4.000e-01 GL 

016 +0.000e+00 -4.000e-01 GL 

018 +0.000e+00 -4.000e-01 GL 

019 +0.000e+00 -4.000e-01 GL 

020 +0.000e+00 -4.000e-01 GL 

021 +0.000e+00 -4.000e-01 GL 

022 +0.000e+00 -4.000e-01 GL 

024 +0.000e+00 -4.000e-01 GL 

025 +0.000e+00 -4.000e-01 GL 

026 +0.000e+00 -4.000e-01 GL 

027 +0.000e+00 -4.000e-01 GL 

029 +0.000e+00 -4.000e-01 GL 

030 +0.000e+00 -4.000e-01 GL 

 

Acción (11) carro centrado sobre losa 

superior 

------------------- 

  e     Fx         Fy         Mz         

x/l 

----------------------------------------

---------- 

019 +0.000e+00 -1.000e+01 +0.000e+00 

+6.923e-01 G 

022 +0.000e+00 -1.000e+01 +0.000e+00 

+0.000e+00 G 

024 +0.000e+00 -1.000e+01 +0.000e+00 

+3.077e-01 G 

 

Acción (12) carro extremo sobre losa 

superior 

------------------- 

  e     Fx         Fy         Mz         

x/l 

----------------------------------------

---------- 

013 +0.000e+00 -1.000e+01 +0.000e+00 

+0.000e+00 G 

015 +0.000e+00 -1.000e+01 +0.000e+00 

+3.077e-01 G 

17  .000e+00 -1.000e+01 +0.000e+00 

+6.154e-01 G 
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1.3.2. Envolupants d’esforços 
 

A continuació, es mostren les envolupants dels esforços axils, tallants i flectors més 

desfavorables, en estat límit de servei i en estat límit últim, tant positius com negatius i les 

reaccions del terreny; resultants de les dades anteriors introduïdes en el programa. 

 

Envolupant de moment flector màxim 

 

 

Envolupant de moment flector mínim 
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Envolupant de tallant màxim 

 

 

 

Envolupant de tallant mínim 
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Envolupant d’axil màxim 

 

 

 

Envolupant d’axil mínim 
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1.3.3. Fissuració i seguretat en Estat Límit Últim 
 

S’analitza l’estat de fissuració sota els esforços de servei, així com el càlcul en 

trencament; tot allò mitjançant el programa d’ordinador: “SECCIÓN” (v.2009-2010). 

El programa “SECCIÓN” obté el Diagrama Moment-Curvatura de cada secció amb les seves 

armadures, per a cada parell d’esforços (axial i flector), i també els següents resultats: 

• Curvatura de la secció. 

• Deformació de la fibra de formigó més comprimida. 

• Deformació de l’armadura passiva més traccionada. 

• En el cas de fissuració de la secció: obertura característica de fissura. 

 A més, el programa obté el Moment Últim Resposta de la secció, tant positiu com 

negatiu i compara amb els moments de càlcul. 

 

Per al formigó s’empra el diagrama Paràbola-Rectangle. 

 

Moment flector de servei:  

- Accions:  pes propi de l’estructura, pes i empenta de les terres, sobrecàrrega repartida 

i carro. Es considera el 20% de la sobrecàrrega de trànsit. 

- Coeficients de majoració: 

• Pes propi i acció de les terres:     1,00/1,00 

• Sobrecàrrega repartida i vehicle excepcional:   1,00/0,00  

 

Moment flector de disseny:  

- Accions:  pes propi de l’estructura, pes i empenta de les terres, sobrecàrrega repartida 

i carro. 

-Coeficients de majoració: 

• Pes propi:       1,35/1,00  

• Acció de les terres:       1,50/1,00 

• Sobrecàrrega repartida  i vehicle excepcional  1,50/0,00 
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 A continuació, es presenten els resultats obtinguts mitjançant el programa. En elles 

es pot comprovar l’estat de la secció enfront d’estat límit últim i en fissuració: 

SECCIÓ DE CONTROL EN LLOSES SUPERIOR I  INFERIOR  
 
GEOMETRÍA 
 

 
 
 
Acero pasivo 

Barras aisladas  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES 
 
Acciones Análisis Estado Límite Ultimo 

Acción  Mx(KN·m)  My(KN·m)  N(KN) 
1 -1538.0 0.0 -161.8  

 
 
Acciones Análisis Estado Límite Servicio 

Acción  Mx(KN·m)  My(KN·m)  N(KN) 
1 -702.0 0.0 -160.0  

Circuito Externo  
n X(m) Y(m) 
1 -0.500  0.400  
2 -0.500  -0.400  
3 0.500  -0.400  
4 0.500  0.400  

MATERIALES  
Hormigón 
Fck = 25 (Nw/mm2) 
Fctk = 1.80 (Nw/mm2) 
Can = 0.85 
Eccu = -2.0 (·/..) 
Ecfu = -3.5 (·/..) 
Ec = 27264.0 (Nw/mm2) 
Acero pasivo 
Fyk = 500 (Nw/mm2) 
Eyu = 10.0 (·/..) 
Es = 200000.0 (Nw/mm2) 
Acero activo 
Fyk = 0 (Nw/mm2) 
Ep = 0.0 (Nw/mm2) 
 

n X(m)  Y(m)  Ø(mm) 
1 -0.450  -0.340  32.000  
2 -0.350  -0.340  25.000  
3 -0.250  -0.340  32.000  
4 -0.150  -0.340  25.000  
5 -0.050  -0.340  32.000  
6 0.050  -0.340  25.000  
7 0.150  -0.340  32.000  
8 0.250  -0.340  25.000  
9 0.350  -0.340  32.000  

10 0.450  -0.340  25.000  
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CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 
Ec = 27264.0 Nw/mm2 
Es = 200000 Nw/mm2     ns = 7.34 
 

 Bruta  Homog. pasiva  
Xg 0.000  -0.001 
Yg 0.000  -0.017 

Area  0.800  0.841 
mx 0.000  0.000 
my 0.000  -0.000 
Ix 0.043  0.047 
Iy 0.067  0.070 

Pxy 0.000  0.000 
 
Leyenda de la tabla: Xg = Coordenada x del centro de gravedad (m); Yg = Coordenada y del centro del gravedad (m); Area = 
Area de la sección (m2); mx = Momento estático según el eje X (m3); my = Momento estático según el eje Y (m3); Ix = Inercia 
en el eje X (m4); Iy = Inercia en el eje Y (m4); Pxy = Producto de las inercias (m4). 

 

SITUACION DE LA SECCIÓN EN ELU 
 

Acción 1 Mx(KN·m)  My(KN·m)  N(KN) 
Esfuerzos diseño -1538.0 0.0 -161.8  

Esfuerzos últimos  -1821.7 0.0 -161.8  
Coef. seguridad 1.18 1.00 1.00 

 
 
SITUACION DE LA SECCIÓN EN ELS 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acción 1 
Mx(KN·m)  My(KN·m) N(KN) alfa(º) wk(mm) x(m) 

-702.0 0.1 -160.0  180.8 0.198 0.275 
yfn(m) Eps-sm(·/..)  sm(m) Cur(·/..)  Eps-c(·/..)  Eps-s(·/..)  
-0.132 0.787 0.148 1.647 -0.453 0.787 
r(mm) s(m) Ø(mm) Ac(m2) As(cm2) Cuantia 

34.000 0.100 32.000  0.241 64.756 0.027 
      

Leyenda de la tabla: alfa = Dirección de flexión (º); wk = Ancho de fisura característica (mm); x = 
Profundidad del bloque de compresiones (m); yfn = Altura de la fibra neutra (m); Eps-sm = Deformación 
media de las barras (·/..); sm = Separación media entre fisuras (m); Eps-c = Deformación máxima del 
hormigón (·/..); Eps-s = Deformación máxima del acero (·/..); Cur = Curvatura (·/..); r = Recubrimiento de 
la armadura (mm); s = Separación mínima de entre barras (m); Ø = Diámetro de las barras de acero a 
tracción (mm); Ac = Area efectiva de hormigón (m2); As = Area efectiva de acero (m2); Cuantía = Cuantía 
de acero en el área efectiva de hormigón. 
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SECCIÓ DE CONTROL EN HASTIALS  
 
GEOMETRÍA 
 

 
 
 
 
  
 
Acero pasivo 

Barras aisladas 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ACCIONES 
 
Acciones Análisis Estado Límite Ultimo 

Acción  Mx(KN·m)  My(KN·m)  N(KN) 
1 1453.0 0.0 -445.0  

 
 
Acciones Análisis Estado Límite Servicio 

Acción  Mx(KN·m)  My(KN·m)  N(KN) 
1 792.6 0.0 -289.4  

 

Circuito Externo  
n X(m) Y(m) 
1 -0.500  0.400  
2 -0.500  -0.400  
3 0.500  -0.400  
4 0.500  0.400  

MATERIALES  
Hormigón 
Fck = 25 (Nw/mm2) 
Fctk = 1.80 (Nw/mm2) 
Can = 0.85 
Eccu = -2.0 (·/..) 
Ecfu = -3.5 (·/..) 
Ec = 27264.0 (Nw/mm2) 
Acero pasivo 
Fyk = 500 (Nw/mm2) 
Eyu = 10.0 (·/..) 
Es = 200000.0 (Nw/mm2) 
Acero activo 
Fyk = 0 (Nw/mm2) 
Ep = 0.0 (Nw/mm2) 
 

n X(m)  Y(m)  Ø(mm) 
1 -0.450  0.340  25.000  
2 -0.350  0.340  25.000  
3 -0.250  0.340  25.000  
4 -0.150  0.340  25.000  
5 -0.050  0.340  25.000  
6 0.050  0.340  25.000  
7 0.150  0.340  25.000  
8 0.250  0.340  25.000  
9 0.350  0.340  25.000  

10 0.450  0.340  25.000  
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CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 
Ec = 27264.0 Nw/mm2 
Es = 200000 Nw/mm2     ns = 7.34 
 

 Bruta  Homog. pasiva  
Xg 0.000  0.000 
Yg 0.000  0.013 

Area  0.800  0.831 
mx 0.000  0.000 
my 0.000  0.000 
Ix 0.043  0.046 
Iy 0.067  0.069 

Pxy 0.000  0.000 
 
Leyenda de la tabla: Xg = Coordenada x del centro de gravedad (m); Yg = Coordenada y del centro del gravedad (m); Area = 
Area de la sección (m2); mx = Momento estático según el eje X (m3); my = Momento estático según el eje Y (m3); Ix = Inercia 
en el eje X (m4); Iy = Inercia en el eje Y (m4); Pxy = Producto de las inercias (m4). 

 

SITUACION DE LA SECCIÓN EN ELU 
 

Acción 1 Mx(KN·m)  My(KN·m)  N(KN) 
Esfuerzos diseño 1453.0 0.0 -445.0  

Esfuerzos últimos  1515.8 0.0 -445.0  
Coef. seguridad 1.04 1.00 1.00 

 
 
SITUACION DE LA SECCIÓN EN ELS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Acción 1 
Mx(KN·m)  My(KN·m) N(KN) alfa(º) wk(mm) x(m) 

792.6 -0.0 -289.4  0.0 0.286 0.251 
yfn(m) Eps-sm(·/..)  sm(m) Cur(·/..)  Eps-c(·/..)  Eps-s(·/..)  
-0.149 1.063 0.158 2.237 -0.563 1.093 
r(mm) s(m) Ø(mm) Ac(m2) As(cm2) Cuantia 

37.500 0.100 25.000  0.247 49.087 0.020 
 

Leyenda de la tabla: alfa = Dirección de flexión (º); wk = Ancho de fisura característica (mm); x = 
Profundidad del bloque de compresiones (m); yfn = Altura de la fibra neutra (m); Eps-sm = Deformación 
media de las barras (·/..); sm = Separación media entre fisuras (m); Eps-c = Deformación máxima del 
hormigón (·/..); Eps-s = Deformación máxima del acero (·/..); Cur = Curvatura (·/..); r = Recubrimiento de 
la armadura (mm); s = Separación mínima de entre barras (m); Ø = Diámetro de las barras de acero a 
tracción (mm); Ac = Area efectiva de hormigón (m2); As = Area efectiva de acero (m2); Cuantía = Cuantía 
de acero en el área efectiva de hormigón. 



Millora local de l’enllaç entre les carreteres C-12 i LV-7004 a Torrebesses, Segrià 

 

 
 
ANNEX 9: ESTRUCTURES     19 de 95 
 

1.3.4. Comprovació del tallant 
 

S’han calculat els esforços tallants en cada una de les seccions de l’estructura per a 

les diferents accions: 

• Pes propi de l’estructura. 

• Acció de les terres. 

• Sobrecàrrega repartida sobre el terraplè 

• Sobrecàrrega repartida deguda al trànsit. 

• Vehicle excepcional. 

 

Coeficients de majoració dels tallants de disseny: 

• Pes propi:        1,35/1,00  

• Acció de les terres:       1,50/1,00  

• Sobrecàrrega repartida i vehicle excepcional:   1,50/0,00 

 

A partir dels esforços tallants obtinguts per a cada hipòtesi de càrrega considerada, 

hem portat a terme la comprovació de les diferents seccions del marc per esgotament a 

tallant del formigó a partir de l’obtenció del terme Vcu, que representa la contribució de la 

resistència del formigó davant aquest tipus d’esforç. S’ha disposat en cada cas l’armadura 

necessària per tallant.  

 

L’angle d’inclinació de la biela comprimida considerat en el càlcul ha sigut de 45º, 

mentre que l’angle de les armadures amb l’eix de la peça ha sigut de 90º. 

 

A continuació es comproven els valors màxims de tallants obtinguts en les seccions 

més febles de la llosa superior, la llosa inferior i els capcers. 

 

Els valors obtinguts del model de càlcul abans analitzat estan calculats per metre 

d’ample de l’estructura. 
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Dimensionament a tallant de les lloses superior i i nferior:  
 

Dades d’entrada: 

Coeficients de seguretat  Materials 

γf1: 1,50 Formigó: 25,00 N/mm2 

γc: 1,50 fcd 16,67 N/mm2 

γs: 1,15 f1cd 10,00 N/mm2 

γf2: 1,35 Acer: B-500-S 

  Geometria  Inclinació  

Amplada neta = 1,00 m  Angle α = 90,00º 

Cantell útil = 0,74 m  Angle θ = 44,27º 

Àrea secció = 0,80 m2  Angle θe = 44,27º 

Cantell total = 0,80 m   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esforços de servei Esforços de disseny 

V (per accions permanents)  V = 0,00 Mp Vd1 0,0 KN 

V (per accions exteriors)  V = 65,36 Mp Vd2 980,4 KN 

V (per força de pretensat)  Vp = 0,00 Mp Vpd 0,0 KN 

V (peces de secció variable)  Vc = 0,00 Mp Vcd 0,0 KN 
Vrd 980,4 KN 

Esforç tallant d’esgotament per 
compressió obliqua a l’alma  

Vrd < Vu1 

Vu1 3.700 KN 
RESISTEIX LA 

SECCIÓ 

Esforç tallant d’esgotament per 
tracció a l’alma  

Vrd < Vu2 
Vu2 = Vcu + Vsu 

Per a peces sense armadura a 
tallant 

Vcu 288,15 KN 
Vsu 692,25 KN 
Aa 24,82 cm2/m 

NECESSITA ARMADURA 
A TALLANT 

Per a peces amb armadura de 
tallant 

Vcu 242,62 KN 
Vsu 737,78 KN 
Aa 26,45 cm2/m 

NECESSITA ARMADURA 
A TALLANT 

Quantia d’armadura Quantia mínima  

As = 24,55 cm 2 8,17 cm 2/m 
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Dimensionament a tallant dels hastials:  
 

Dades d’entrada: 

Coeficients de seguretat  Materials 

γf1: 1,50 Formigó: 25,00 N/mm2 

γc: 1,50 fcd 16,67 N/mm2 

γs: 1,15 f1cd 10,00 N/mm2 

γf2: 1,35 Acer: B-500-S 

  Geometria  Inclinació  

Amplada neta = 1,00 m  Angle α = 90,00º 

Cantell útil = 0,74 m  Angle θ = 41,86º 

Àrea secció = 0,80 m2  Angle θe = 41,86º 

Cantell total = 0,80 m   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esforços de servei Esforços de disseny 

V (per accions permanents)  V = 0,00 Mp Vd1 0,0 KN 

V (per accions exteriors)  V = 27,24 Mp Vd2 408,6 KN 

V (per força de pretensat)  Vp = 0,00 Mp Vpd 0,0 KN 

V (peces de secció variable)  Vc = 0,00 Mp Vcd 0,0 KN 
Vrd 408,6 KN 

Esforç tallant d’esgotament per 
compressió obliqua a l’alma  

Vrd < Vu1 

Vu1 3.700 KN 
RESISTEIX LA 

SECCIÓ 

Esforç tallant d’esgotament per 
tracció a l’alma  

Vrd < Vu2 
Vu2 = Vcu + Vsu 

Per a peces sense armadura a 
tallant 

Vcu 414,15 KN 
Vsu 00,00 KN 
Aa 00,00 cm2/m 

NECESSITA ARMADURA 
A TALLANT 

Per a peces amb armadura de  
tallant 

Vcu 356,88 KN 
Vsu 51,77 KN 
Aa 1,71 cm2/m 

NECESSITA ARMADURA 
A TALLANT 

Quantia d’armadura Quantia mínima  

As = 49,10 cm 2 8,17 cm 2/m 
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1.4. Càlcul de les aletes  
 

1.4.1. Definició geomètrica 
 

Tant l’entrada com la sortida del pas inferior està constituïda per un parell d’aletes 

d’altura variable la forma de la qual i dimensions variables obliguen a realitzar el seu càlcul 

amb un model, que donada la poca variació en l’altura màxima existent entre les diferents 

aletes, s’analitza per a l’altura màxima, dimensionant la resta per a aquesta.  

 

El dimensionament i disposició de les armadures de les aletes i les seves diverses 

comprovacions resistents es realitzen de manera analítica, mitjançant el “MÈTODE 

CLÀSSIC” (diverses expressions, mètode de bieles i tirants, mètode de bigues...), obtenint 

resultats aproximats. 

 

A continuació, s’inclouen les dades que serveixen per a definir aquest mòdul així com 

els resultats obtinguts referents als coeficients de seguretat a la bolcada i al lliscament. 

 

Es realitza un saneig del terreny amb la finalitat de repartir les tensions que arribin al 

terreny. Aquest saneig consisteix en una excavació de 1,15 metres i posterior reblert amb 25 

cm de tot-ú artificial i 90 cm de formigó ciclopi en tota l’amplària de la llosa inferior. 

 

En el trasdòs de les aletes es disposarà un farciment de material granular que eviti 

l’acumulació d’aigua en el trasdòs, així com un tub de PVC ranurat que reculli l’aigua per a 

expulsar-la posteriorment a través d’un altre tub de PVC passant fins a l’intradòs de l’aleta.  

 

El farciment de material drenant se separarà del farciment habitual mitjançant una 

capa de geotèxtil (en el Document número 2: Plànols es pot consultar la disposició del 

trasdòs de les aletes). 
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GEOMETRIA DEL MUR 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Altures (m) Valor Amplades (m) Valor 

Total (H) 9.00 Sabata (B) 6.00 

Fust (H1) 8.25 Puntera (P) 1.50 

Sabata (H2) 0.75 Taló (T) 3.45 

Resguard (H3) 0.50 Fust (E0) 0.50 

 Fust (E1) 1.05 
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PROPIETATS DEL MATERIAL  

Formigó: 

Pes específic del formigó de  γ = 25 kN/m3 

Resistència característica de fck=25 N/mm2 

Mòdul elàstic de Ec=27.264 N/mm2  

Acer passiu: 

Límit característic de fyk=500 N/mm2 

Mòdul elàstic de Es=200.000 N/mm2 

 

PROPIETATS DEL REBLERT  

Angle de fregament: Φ= 30° 

Cohesió:  C = 0 

Pes específic natural:  γ = 20 kN/m3 

Fregament fust-reblert:  δ = 0 

Coeficient d’empenta actiu (Ka) = 






 −
24

2 φπ
tg = 0,36 

 

PROPIETATS DEL TERRENY DE FONAMENTACIÓ  

Tensió admisible:   σadm = 200 kPa (kN/m2) 

    σult = 400 kPa (kN/m2) 

Coeficient de fregament sòl-formigó: µ = 0,57 

 

ACCIONS 

A continuació, es representa les accions en el següent esquema i com es calculen: 
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A més de les característiques geomètriques del mur esmentades, de les propietats 

del terreny i de les accions considerades, també s’haurà de tenir en compte una 

sobrecàrrega d’us (SC) de 10 kN/m2. 

 

A l’anterior taula es mostren els moments que produeixen les accions favorables 

(moments estabilitzadors) respecte el punt O, els quals impedeixen el volc. Aquestes 

accions són les degudes al pes de les terres i del pes propi del mur. No es tindrà en compte 

l’acció de la sobrecàrrega d’ús (SC) per tal de considerar el moment estabilitzador favorable 

més petit i quedar-nos del costat de la seguretat. 

 

I a la taula següent es mostren els moments de les accions desfavorables (moments 

desestabilitzadors) respecte el punt O, els quals provoquen el volc: 

 

 

Acció Forces verticals (kN) Braç respecte O (m) Moment 
(kN·m) 

Pes de terres 
(part triangular) ½·20·0,55·8,25=45,38 1,5+1,05-(0,55/3)=2,37 107,4 

Pes de terres 
(part rectangular) 20·3,45·8,25=569,25 (3,45/2)+1,5+1,05=4,275 2433,5 

Sabata 0,75·6·25=112,5 6/2=3 337,5 

Fust 
(part triangular) ½·25·0,55·8,25=56,72 

 
1,5+0,5+(0,55/3)=2,18 

 
123,84 

Fust 
(part rectangular) 0,5·8,25·25=103,13 (0,5/2)+1,5=1,75 180,48 

Pes de terres 
(resguard) 20·0,5·1,5=15 1,5/2=0,75 11,25 

TOTAL 902  3194 

Acció Forces horitzontals 
(kN) 

Braç respecte O 
(m) 

Moment 
(kN·m) 

Empenta de terres E1 
(per rebliment) 0,36·20·92·1/2=291,6 9·1/3=3 874,4 

Empenta de terres E2 
(per sobrecàrrega d’ús 

de 10kN/m2) 
0,36·10·9=32,4 9·1/2=4,5 145,5 

TOTAL 324  1019,9 
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Aquestes accions son les empentes que produeixen en el trasdós del mur degut al 

pes del rebliment i la sobrecàrrega d’ús (E1 i E2, respectivament), tot menyspreant la 

empenta passiva (favorable). Per tal de calcular les empentes desfavorables, s’ha de 

considerar el coeficient d’empenta activa calculat amb anterioritat (Ka=0,36). 

 

1.4.2. Comprovació a l’estabilitat al bolc i al lli scament 
 

En la definició geomètrica d’un mur és necessari tenir en compte a més de 

consideracions de tipus resistent, la limitació imposada pels coeficients de seguretat al 

lliscament i a la bolcada, així com el valor màxim de tensió admissible. 

 

Els esforços de disseny obtinguts en el fust i en la sabata (taló i puntera) són els 

considerats més endavant per a la comprovació en estat límit últim (flexió i tallant) de les 

seccions crítiques del mur. 

  

A continuació, es realitzaran les comprovacions pertinents front a l’estabilitat al bols i al 

lliscament del mur: 

 

∑ Empentes = 324 kN/m 

∑ Càrrega vertical = 902 kN/m 

∑Moments estabilitzadors = 3194 kN/·m 

∑ Moments desestabilitzadors = 1019,9 kN·m 

 

Màxima força de fregament sabata-sòl :  

 

Fregament = µ· ∑ Càrrega vertical = 0,57·902 kN/m = 514,1kN 

 

Es consideraran les següents condicions d’estabilitat, exigint-se en cada cas els 

coeficients de seguretat que s’indiquen: 

 
1. Bolc en servei:  

 
 

8,1
.

.
≥=

∑
∑

itzadorsdesestabilM

adorsestabilitzM
Cbs  
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2. Bolc en condicions últimes. Cal majorar l’empenta per  γΕ = 1,5 :   

 

( ) 5,1
·.

.
≥=

∑
∑

EitzadorsdesestabilM

adorsestabilitzM
Cbu

γ
 

 

3. Lliscament en servei. Cal no considerar l’empenta passiva desenvolupable a la 

puntera. Es demana:  

5,1≥=
∑empentes

fregament
Cds  

 

4. Lliscament en condicions últimes. Cal majorar l’empenta per  γΕ = 1,5 :   
 

 

( ) 0,1
·

≥=
∑ EEmpentes

fregament
Cdu

γ
 (si no es considera l’empenta passiva) 

 
 
 
 
Així, en aquest cas, si s’ignora l’empenta passiva en puntera, resulta: 

 

1. Bolc en servei: 8,113,3
9,1019

3194 ≥==Cbs  

 
 

2. Bolc en condicions últimes: 5,108,2
5,1·9,1019

3194 ≥==Cbu  

 
 

3. Lliscament en servei: 5,159,1
324

1,514 ≥==Cds  

 

 

4. Lliscament en condicions últimes: 0,106,1
5,1·324

1,514 ≥==Cdu  

 
 
 
Per tant, es compleixen satisfactòriament els crite ris d’estabilitat al bolc i lliscament. 
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1.4.3. Càlcul de tensions sobre el terreny 
 

Per al càlcul de tensions sobre el terreny es realitzaran dues comprovacions: 

 

La condició σmin ≥ 0 és òbviament equivalent a exigir que l’excentricitat de la resultant 

de les càrregues verticals, respecte del punt A valgui e ≤ B/6, és a dir, es trobi dins del nucli 

central de la base de la sabata. 

 

Plantejant el càlcul en condicions últimes s’ha multiplicar l’empenta per γE=1,5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Condicions de servei  

El moment resultant és, respecte el punt A, MA= MO(Mest – Mdesest) – W· AO  

on W és ∑ Càrrega vertical = 902 kN/m. 
 

MA= MO – W· AO = (3194-1019,9)-902·3=-531,9 kN·m/m 
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L’excentricitat respecte d’A és: e = MA/W = 531,9/902 =0,589 

e= MA/W = 531,9/902 = 0,589 ≤ B/6=6/6=1  (admissible ) 

σmed = W/B = 902/6 =150,3 kN/m2 ≤ σadm = 200 kN/m2 (admissible ) 

∆σ = 6MA/B = 6·531,9/62 = 88,65 kN/m2 

σmax = σmed + ∆σ = 150,3+88,65= 239 kN/m2 ≤ 1,25·σadm = 250 kN/m2 (admissible ) 

σmin = σmed - ∆σ = 150,3-88,65= 61,7 kN/m2 ≥ 0 (admissible ) 
 

2) Condicions últimes  

Cal afectar l’empenta pel coeficient de seguretat γE=1,5.  

El moment resultant és, respecte el punt A, MA= MO(Mest – Mdesest) – W· AO  

on W és ∑ Càrrega vertical = 902 kN/m 
 

MAd= MO – W· AO = (3194-1019,9·1,5)-902·3=-1041,9 kN·m/m 

L’excentricitat respecte d’A ara és: ed = MAd/W = 1041,9/902 =1,15 

ed = MAd/W = 1041,9/902 =1,15 ≥ B/6=6/6=1  � Per tant, la llei de tensions és triangular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per equilibri, i si “x” és l’amplada de la franja de sabata en contacte amb el sòl: 

W = 1/2·x· σdmax 

MAd = W (B/2-x/3) 

x = 5,55 m 
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x = 3(B/2-MAd/W)=3(B/2-ed) = 3(6/2 – 1,15) = 5,55m 

σdmed = W/x = 902/5,55 =162,5 kN/m2 ≤ σult = 400 kN/m2 (admissible)  

σdmax = 2W/x = 2·902/5,55 = 325 kN/m2 ≤ 1,25·σult = 500 kN/m2 (admissible ) 
 

 

1.4.4. Estudi de les condicions resistents del mur 
 

1. Condicions resistents en el fust 

 
Càlcul a flexió  

Inicialment, determinarem les següents accions que actuen sobre el fust i el moment 

total que produeixen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

mkN
hKhqKhqhq

M aa
k ·4,796

6

25,8·20·36,0

2

25,8·10·36,0

6

··

2

··

6

·

2

· 32322
1

2
2 =+=+=+= γ

 

Prenent γf =1,6, com correspon a condicions de control d’execució normals, el 

moment de càlcul és: 

mkNMM fkd ·5,12756,1·4,796· === γ  
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Considerant un nivell de control d’execució normal, es consideraran coeficients de 

seguretat γS=1,15 i γC=1,5: 

 
2/5,443

15,1

500
mmN

fyk
fyd

S

===
γ  

  
2/70,16

5,1

25
mmN

fck
fcd

C

===
γ  

 

 Utilitzant el mètode de la paràbola-rectangle amb Md ≤ Mlim i As’=0 (sense armadura 

de compressió): 

 

 

 

���� As (armadura necessària a tracció) = 30,8 cm 2 

 

 

Aquesta quantia d’armadura s’assoleix amb 10 barres de Ф25 per cada metre de 

mur, és a dir, col·locarem barres de diàmetre de 25 mm cada 10 cm. 

 
Càlcul a tallant  

El càlcul a tensions tangencials del fust obliga de fet a considerar dues 

comprovacions complementàries referides respectivament a les seccions S1 (situada a 

l’arrencada) on cal comprovar l’esforç de rasant entre junts de formigó, i S2, a tallant sense 

armadura transversal, situada a una distància igual al cantell útil des de l’arrencada. Com a 

cantell útil es prendrà, tenint en compte un recobriment mecànic de 5 cm, l’amplada del fust 

(S1) descomptant un recobriment mecànic de 5 cm (105cm-5cm=1m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,05m 

d (cantell útil) 

1,5 m 
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Els esforços tallants actuants són (característics i de càlcul respectivament): 

 
Vk (S1)=0,5·Ka·γT·h

2+Ka·q·h=0,5·0,36·20·8,252+0,36·10·8,25=274,7kN/m 
 
Vk (S2)=0,5·Ka·γT·(h-d)2+Ka·q·(h-d)= 0,5·0,36·20·(8,25-1)2+0,36·10·(8,25-1)=215,33kN/m 
 
Vd (S1)= 274,7·1,6=439,5kN/m 
 
Vd (S2)= 215,33·1,6=344,5kN/m 
 
 
Comprovació a rasant entre junts de formigó – secci ó d’arrencada  

Aquesta secció constitueix un junt de construcció atès que, amb tota probabilitat, el 

fust haurà estat formigonat en una fase posterior a la sabata. Per tant, en aquesta secció cal 

considerar l’estat límit últim de resistència a esforç rasant en junts entre formigons (Art. 47 

de EHE). Cal comprobar: 

Vd(S1)/ b·d  < β· fct,d +( Ast / S·ρ)·fyα,d·(µ·senα + cosα)+µ·σcd < 0,25·fcd 

 

On,  
- α : angle de les barres respecte del plànol del junt. En el nostre cas, l’armadura a 

considerar és l’armadura del fust, atès que necessàriament ha de ser, en la totalitat, 

 ancorada adequadament en la sabata tot travessant el junt. Per tant, α=90º. 

- β: coeficient que val 0,2 quan la rugositat del junt és baixa (no intencionadament 

 produïda) i 0,4 quan és alta (intencionadament produïda). 

- µ: coeficient que val 0,6 quan la rugositat del junt és baixa (no intencionadament 

 produïda) i 0,9 quan és alta (intencionadament produïda). 

- ρ : amplada de la superfície de contacte. 

- σcd: tensió normal al junt deguda a les càrregues exteriors, prenen el valor de 0 

perquè en aquest cas només es el pes propi del fust. 

- Se suposarà en aquest cas que la rugositat és baixa (no intencionadament 

produïda per mitjans artificials com doll de sorra o altres). 

- fct,d : és la resistència a tracció de càlcul del formigó. Pot ser estimada com: 

 
23 23 2 /179525·21,0·21,0, mkNfckkfct ===  

 
2/67,11965,11795,, mkNkfctdfct C === γ  

 
- S : separació entre les barres (10 cm) 

 
- Ast : secció de cada barra (4,9 cm2 )  
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Particularitzant, 

 

 439,5/ 1·1  < 0,2·1196,7+(4,9·10-4 / 0,10·1)·400·103·(0,6) < 0,25·16,70·103 

    

   439,5kN/m2 <  1415,3kN/m2 < 4175kN/m2 

 

Aquesta condició, per tant, es compleix sobradament . 

 

 
Comprovació a tallant – secció situada a un cantell  útil respecte de l’arrencada  

 

S’aplica càlcul a tallant de biga monolítica sense armadura transversal (Art.44.2.3.2 EHE): 

Vd≤Vu2= bdfckl ···100·12,0 3 ρξ  

(fck s’entra en MPa i Vd s’obté en MN) 

d

200
1+=ξ =

1000

200
1+ =1,447mm 

310·9,4
100·100

9,4·10 −===
bd

As
lρ  

Vu2=400,27kN/m 

 

El tallant resistit (Vu2=400,27kN/m) és per tant superior al tallant de càlcul 

Vd(S2)=344,5kN/m (admissible ). 

 

         2. Dimensionaments i comprovacions relatius a la sa bata 

 

Cal observar que mentre que la puntera constitueix una sabata de tipus rígida  

(v=1,5 ≤ 2h=2·0,75=1,5); el taló, en aquest cas, correspon per les seves dimensions a una 

sabata de tipus flexible (v=3,45 > 2h=2·0,75=1,5). Cal aplicar els criteris de càlcul que 

corresponen a cada cas. 

 

Les accions que cal considerar s’indiquen a la següent figura: 
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Pes propi de la sabata = 1,5·25=37,5kN/m2 

Sobrecàrrega (q) i pes de terres = 20·8,25+10 = 175kN/m2 

 
Per al càlcul estructural, cal majorar l’empenta (acció desfavorable) pel coeficient  

γf =1,6, com correspon al nivell de control normal de l’execució d’acord amb la instrucció 

EHE. Cal doncs repetir alguns càlculs: 

 

MAd= Mest – Mdesest·γf - W · AO = (3194-1019,9·1,6)-902·3=-1143,9 kN·m/m 

 

L’excentricitat respecte d’A ara és: ed = MAd/W = 1143,9/902 =1,27 

 

ed = MAd/W = 1143,9/902 =1,27≥ B/6=6/6=1  � La llei de tensions és triangular. 

MAd = 1/2·x· σdmax·(B/2-x/3)   

x = 3(B/2-MAd/W)=3(B/2-ed) = 3(6/2 – 1,27) = 5,2m 

σdmax = 2W/x = 2·902/5,2 = 347 kN/m2  
 

Procedim en primer lloc calculant les pressions assolides en els punts més significatius i els 

corresponents valors de tallants i flexors. 
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Condicions resistents en el taló   

S’utilitzarà el mètode de bigues, ja que com s’ha dit abans, el taló constitueix una 

sabata flexible: 

Vd(S2)=0,5·90,6·1,358-(37,5+175)·2,159=-397,2kN·m 

Md(S1)=1/6·187,4·2,9662 -(37,5+175)·3,45·(0,158+3,45/2)=-1105,7kN·m/m 

 

� Flexió: 

 Utilitzant el mètode de la paràbola-rectangle amb Md ≤ Mlim i As’=0 (sense armadura 

de compressió): 

 

 

 

 

���� As (armadura necessària a tracció) = 32,5 cm2 

 

 

 

 

Aquesta quantia d’armadura s’assoleix amb 10 barres de Ф25 per cada metre de mur, és a 

dir, col·locarem barres de diàmetre de 25 mm cada 10 cm. 
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� Tallant: 

La comprovació a tallant es planteja com en el cas d’una biga sense armadura 

transversal (Art. 44.2.3.2.1 EHE): 

Vd≤Vu2= bdfckl ···100·12,0 3 ρξ  

(fck s’entra en MPa i Vd s’obté en MN) 

d

200
1+=ξ =

1450

200
1+ =1,371mm 

310·38,3
145·100

9,4·10 −===
bd

As
lρ  

Vu2=485,89kN/m 

 

El tallant resistit (Vu2=485,89kN/m) és per tant superior al tallant de càlcul 

Vd(S2)=397,2kN/m (admissible ). 

 

Condicions resistents a la puntera   

La puntera, tal i com s’ha esmentat abans, s’ha de calcular com a sabata rígida, i 

s’utilitzarà el mètode de bieles i tirants: 

 

 

)25,0(
·85,0 1

1 aX
d

R
Td −=  
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On X1 es refereix a la posició del baricentre del bloc de pressions respecte de l’eix del fust. 

 

 

pdfdd LR )·(
2

1
,max,1 σσ +=  

 

Sent σf,d la tensió existent sota del fust. En el nostre cas: 

2
, /85,211)9,2468,176(

2

1
mkNdf =+=σ  

2
max, /347 mkNd =σ  

Lp=2,025m 

a=1,05m 

Substituint resulta, 

X1=1,6m 

R1d=565,8kN 

T1=790,36kN 

 

Quan emprem el mètode de bieles i tirants cal prendre fyd no superior a 400MPa 

(amb independència del límit elàstic real de l’acer). L’armadura necessària, doncs, és: 

 

mcmAs /76,19
40

36,790 2==  

 

Aquesta quantia d’armadura s’assoleix amb 10 barres de Ф16 per cada metre de 

mur, és a dir, col·locarem barres de diàmetre de 16 mm cada 10 cm. 

 
 
3. Armadures geomètriques mínimes 
 

La instrucció EHE estableix les següents prescripcions en relació a les quanties 

mínimes: 
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Fust (mur):  armadura horitzontal total: 0,0032. D’aquesta armadura, cal col·locar-ne 2/3 a 

  la cara vista (aquesta armadura pot reduir-se a la meitat si disposem junts de 

  contracció, amb l’armadura interrompuda, a una distància no superior a 7,5 m) 

 
armadura vertical a tracció: 0.0009 

 
armadura vertical a compressió (cara vista), aconsellable 1/3·0,0009. 

 
Sabata : no se’n defineixen per a l’armadura principal. Es col·locarà 1/4 de la principal 

en forma d’armadura secundària (paral·lela al mur). 

 

 
Aplicant aquests criteris resulta el següent: 
 

� Fust (mur):   
 

Horitzontal : Asmin = 0,0032·100·100 = 32 cm2/m. Per tant, a la cara vista (intradós) cal 

As=2/3 ·32 = 21,3 cm2/m i a l’altra cara (trasdós) As=1/3·32= 10,6 cm2 /m. 

 
Per tal d’aconseguir l’esmentada quantia en ambdós casos, disposarem Ф20 a 15 cm 

(6 barres de 20 cm de diàmetre cada metre) i Ф20 a 15 cm (6 barres de 20 cm de diàmetre 

cada metre), respectivament.  

 

Vertical: a la cara de tracció és Asmin=0,0009·100·100 = 9 cm2/m, inferior a 

l’armadura resultant de les necessitats resistents.  

A la cara de compressió As=9/3=3 cm2/m. Per tal d’aconseguir l’esmentada quantia 

d’armadura, disposarem Ф16 a 20 cm (5 barres de 16 cm de diàmetre cada metre). 

 
 

� Sabata: 
 

Malgrat que no hi hagi una prescripció al respecte, es considera aconsellable prendre 

una quantia mínima de 0,0014 per a l’armadura principal. L’armadura resultant és Asmin 

=0,0014·100·100 = 14 cm2, inferior a la resistent. 

 

En la direcció paral·lela al mur s’introdueix una quantia equivalent a la quarta part de la 

principal. Per tant, en puntera As = 1/4· 10·2,01= 5,02 cm2  (Ф12 a 15 cm) ; i en taló, As = 

1/4·10· 4,9 = 12,27 cm2 (Ф12 a 15 cm) , per tal d’uniformitzar. 

 

Així, el mur ha estat comprovat i l’armadura resistent de fust i sabata ha quedat 

completament definida. S’observa que totes les comprovacions són vàlides i admissibles; 

per tant, les dimensions de l’estructura i les disposicions p roposades són vàlides.   
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2. PONT (O.F. 116.7) 
 

2.1. Introducció  
 

Aquest apartat constitueix el càlcul de l’estructura situada en el P.K. 116+688, un 

pont construït amb la finalitat de salvar un rierol. Inclou: una descripció de l’estructura i dels 

materials adoptats, de les accions actuants considerades, una descripció dels models 

utilitzats per a l’anàlisi estructural, i la comprovació dels elements estructurals en base als 

resultats obtinguts dels models d’acord amb la normativa aplicada. 

 

2.2. Descripció de l’estructura  
 

L’estructura és un pont de 18.00 metres d’ample i 31.35 metres de longitud. La 

secció tipus funcional és constituïda per un tronc principal amb dos carrils de 3.50, a cada 

costat del qual hi ha un ramal amb carril de 3.50 m i voral de 1.50 m. 

 

La secció estructural del pont està formada per nou bigues prefabricades doble T de 

1.40 metres de cantell, amb una llosa “in situ” de 23 centímetres d’espessor.  

 

Els estreps, de tipus tancat, es fonamenten mitjançant pantalles de secció 2.60 x 0.8 

metres. L’eix transversal de l’estrep forma amb la carretera un angle de 47.64 graus. 

 

2.3. Normativa aplicada  
 

La normativa aplicada ha estat: 

- “IAP, Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera” 

aprovada el 12 de Febrer de 1998. 

- “EHE, Instrucción de Hormigón estructural”, aprovada per Real Decret 1247/2008 el 18 de 

juliol de 2008.  

- “NCSE-02. Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación”. aprovada 

per Real Decret 997/202, de 27 de Setembre. 

- “Orden circular 11/02 sobre criterios a tener en cuenta en el proyecto y construcción de 

puentes con elementos prefabricados de hormigón estructural”. 
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2.4. Programa de càlcul utilitzat  
 

Degut a la complexitat de càlcul del pont i les seves diverses parts, per a l’anàlisi 

d’esforços i armat de l’estructura s’ha utilitzat el programa comercial d’ordinador 

“VETTONES” en la seva versió v.0.15. És un programa general de càlcul d’estructures per 

elements finits. 

 

S’han utilitzat els elements tipus barra 3D i làmina, basats en la teoria convencional 

per a aquests tipus d’elements estructurals. 

 

El sistema d’unitats utilitzat és la tona i el metre. 

 

2.5. Accions considerades  
 

D’acord amb la “Instrucción sobre las acciones a considerar en el Proyecto de 

Puentes de Carretera. IAP”, les accions que s’han considerat per a l’anàlisi i comprovació 

estructural del pont són les següents: 

 

� Pes propi elements estructurals: pes específic 2.5 Tm/m3. 

� Càrrega permanent : 

1) Paviment: 6 x 1.5 = 9 centímetres amb densitat 2.3 Tm/m3 

(paviment projectat majorat en el 50 % segons la IAP). 

2) Parapets: 1.1 Tm/m cadascun. 

� Acció del pretensat. 

� Acció reològica (fluència i retracció) del formigó. 

� Sobrecàrrega de tràfic: 

1) Sobrecàrrega repartida d’ús: 400 kg/m2. 

2) Dos vehicles excepcionals de 60 tones ( Ample > 12 metres ). 

3) Acció de frenat: 34.0 Tm. 

� Empenta de terres: 

1) Densitat: 2.0 Tm/m3. 

2) Coeficient empenta activa: 0.27 

3) Coeficient empenta en repòs: 0.43 

4) Sobrecàrrega uniforme de 1.0 t/m2 sobre el terraplè. 
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� Acció sísmica: segons la “Norma Sismorresistent NCSE-02”, no ha estat 

considerada al ser l’acceleració sísmica per a la situació de l’estructura de valor 

inferior a 0.04 g. 

� Acció tèrmica: Suposant una variació uniforme amb la temperatura, tenim: 

   Dades:  

    z: 4  (zona climàtica) 

    h: 1,20 (m) (cantell del tauler) 

    hmin: 1,00 (m) 

    hmax: 2,50 (m) 

   Resultats: 

    ∆T: 41,5 (ºC) (variació uniforme anual) 

Suposant que la temperatura de col·locació és ±15% la 

temperatura mitjana:  

Tmín: -27,2 (ºC) = -0,65·∆T 

Tmáx: 27,2 (ºC) = +0,65·∆T 

 

2.6. Característiques dels materials i coeficients de 

seguretat  
 

� Formigó: 

En bigues prefabricades: HP-45 

En llosa de tauler: HA-30 

En alçats d’estreps: HA-25 

En encep i pilons: HA-25 

En neteja: HM-15 

Coeficient de minoració de resistència del formigó: 1.50 
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� Acer: 

Acer actiu: Y-1860-S7 

Acer passiu: B-500-S 

Coeficient de minoració de resistència de l’acer: 1.15 

� Control d’execució: 

Nivell intens 

Coeficient de majoració d’accions permanents: 1.35 

Coeficient de majoració d’accions variables: 1.50 

 

2.7. Model 3D  
 

2.7.1. Introducció 
 

S’ha realitzat un model 3D de tot el pont, que inclou les bigues i la llosa del tauler, i els 

aparells de suport de neoprè. Sobre el model s’han aplicat totes les accions actuants com 

pes propi i càrrega permanent, sobrecàrrega vertical d’ús, frenat, etc. Una vegada calculat el 

model amb aquestes accions fem les combinacions per a obtenir les envolupants per a 

estats límits últims, estat límits de servei per a combinació característica i quasi-permanent.   

 

D’aquesta forma s’obtenen els esforços i moviments més desfavorables, que 

inclouen totes les combinacions possibles, per a qualsevol element de l’estructura. 

 

A causa del gran nombre de nusos, elements i accions definits, incloure un llistat 

complet de coordenades de nusos, connectivitat d’elements, càrregues en cada element per 

a cada acció... seria molt extens, i de poca utilitat. Per això, s’inclou una descripció gràfica 

del model. 

 

Dades generals 
------------------------------------- 
Nombre de nusos                2156 
Nombre d’elements              1184 
Nombre de recolzaments            2 
Nombre de materials               3 
Nombre de característiques        6 
Nombre d’accions                220 
Nombre d’hipòtesis              224 
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2.7.2. Descripció del model 
 

El model d’emparrillat de cada van es format per dues files de 24 elements tipus barra 

amb les característiques homogènies de bigues i llosa que correspon a cada biga. 

 

La llosa entre les bigues es modelitza mitjançant elements làmina. Entre els elements 

longitudinals de la biga i els de la llosa, en l’ample de la biga, es disposen barres 

transversals rígides. 

 Esquema del model: 

 
 

2.7.3. Dibuixos del model 
 

PLANTA DEL MODEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vettones v.0.15 

17:09:07 

10-Dic.-2011 

 

 

 

 

E1 
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VISTA LATERAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA EN PERSPECTIVA 

 

  

 

 

 

 

 

2.7.4. Dibuixos dels resultats (envolupants) 
 

En la llegenda de la dreta dels dibuixos apareix el codi de colors amb els quals estan 

dibuixats els esforços i els valors extrems màxims i mínims: 

PES PROPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vettones v.0.15 

17:10:36 

10-Dic.-2011 

 
 
 
 
 
E1 

 
 

Vettones v.0.15 

17:11:39 

10-Dic.-2011 

 

 

 

 

 

E1 

 
 

Vettones v.0.15 

17:16:29 

10-Dic.-2011 

 
 
 
 
Mom. Mx P3D 

PesoPropio (0) 

E1 
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CÀRREGA PERMANENT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRECÀRREGA D’ÚS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENVOLUPANT ELU MOMENTS   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vettones v.0.15 

17:17:12 

10-Dic.-2011 

 
 
 
 
Mom. Mx P3D 

CargaPer (1) 

E1 

 
 

Vettones v.0.15 

17:30:17 

10-Dic..-2011 

 
 
 
 
Mx Max P3D 

ENV (6) 

E1 

 
 

Vettones v.0.15 

17:31:07 

10-Dic.-2011 

 
 
 
 
Mx Max P3D 

E.L.U.  

E1 
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ENVOLUPANT ELU TALLANT MÀXIM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENVOLUPANT ELU TALLANT MÍNIM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vettones v.0.15 

17:31:52 

10-Dic.-2011 

 
 
 
 
Qy Max P3D 

E.L.U.  

E1 

 
 

Vettones v.0.15 

17:32:05 

10-Dic.-2011 

 
 
 
 
Qy Min P3D 

E.L.U.  

E1 
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2.8. Bigues prefabricades  
 

2.8.1. Coeficients d’excentricitat 

 

Comparant els resultats obtinguts del model 3D del pont amb els esforços d’una biga 

birecolzada amb un vehicle excepcional hem obtingut els coeficients d’excentricitat 

següents: 

 

2.8.2. Càlcul de les bigues 
 

A continuació, mitjançant el mateix programa “VETTONES” i taules de dades, podem 

calcular diversos aspectes, característiques i resultats relacionats amb les bigues durant la 

seva fabricació i posada en servei: 

 

 

 

 

Coeficiente excentricidad momento  
--------------------------------- 

Menv: momento emparrillado 
Miso: momento isóstatico 

CM: coeficiente excentricidad 
 

Viga   Menv       Miso       CM 
-------------------------------- 
01  1.994e+02  4.272e+02  0.467 
02  2.149e+02  4.370e+02  0.492 
03  2.095e+02  4.272e+02  0.490 
04  2.024e+02  4.272e+02  0.474 
05  2.070e+02  4.370e+02  0.474 
06  2.006e+02  4.272e+02  0.470 
07  2.077e+02  4.370e+02  0.475 
08  2.163e+02  4.272e+02  0.506 
09  1.952e+02  4.370e+02  0.447 

 

 

Coeficiente excentricidad cortante  
---------------------------------- 

Qenv: cortante emparrillado 
Qiso: cortante isóstatico 

CQ: coeficiente excentricidad 
 

Viga   Qenv       Qiso       CQ 
-------------------------------- 
01  2.305e+01  4.963e+01  0.464 
02  1.694e+01  2.713e+01  0.624 
03  3.582e+01  5.463e+01  0.656 
04  3.416e+01  5.713e+01  0.598 
05  1.890e+01  2.713e+01  0.697 
06  3.416e+01  5.463e+01  0.625 
07  3.582e+01  5.713e+01  0.627 
08  1.953e+01  2.963e+01  0.659 
09  2.009e+01  4.463e+01  0.450 

 

VIGA PREFABRICADA 
----------------- 
 0.- Datos viga 
 1.- Peso propio + pretensado 
 2.- Antes hormigonado losa 
 3.- Hormigonado losa 
 4.- Antes carga permanente 
 5.- Carga permanente 
 6.- Sobrecarga + carro 
 7.- Servicio Inicial 
 8.- Servicio final 
 9.- Esfuerzos, valores de cálculo 
10.- Rasantes 
11.- Junta hormigonado viga-losa 
12.- Cortante 
13.- Sección en apoyo 
14.- Sección cuarto luz 
15.- Sección central  
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0. -  Datos viga  
-------------- 
 
 L:  31.35 Longitud de cálculo de las vigas. 
T0:      0 (días) [---] Hormigonado viga. 
T1:      4 (días) [000] Transferencia pretensado. 
T2:     21 (días) [011] Hormigonado losa. 
T3:     28 (días) [022] Carga permanente. 
T4:     60 (días) [033] Puesta en servicio. 
T5:  10950 (días) [054] Tiempo cálculo. 
 
   
    FckV: 4500.0  Resistencia característica viga. 
    FckL: 3000.0  Resistencia característica losa. 
   DensH:   2.50  Densidad hormigón. 
 Humedad:   70.0  (%) Humedad ambiente. 
EspesorV:  0.132  Espesor medio de la viga. 
EspesorL:  0.176  Espesor medio de la losa. 
EcViga28: 3.756e+06  Módulo elasticidad de la viga a 28 días. 
EcLosa28: 3.362e+06  Módulo elasticidad de la losa a 28 días. 
 
Fluencia y retracción según norma EHE-08 
Unidades: tonelada y metro 
Convenio de signos: compresión negativa 
 
Cargas para el ancho de tablero correspondiente a l a viga: 
 PreLosa: 0.19  Peso de prelosas. 
 cPerman: 0.62  Carga permanente. 
 cPermax: 0.77  Carga permanente, valor máximo. 
 SobreCa: 0.85  Sobrecarga repartida de uso. 
P. Rueda: 20.0  Peso de un eje del carro. 
Dist.Eje: 1.50  Distancia entre los ejes. 
 cExcenM: 0.50  Coeficiente excentricidad momento d el carro. 
 cExcenV: 0.65  Coeficiente excentricidad cortante del carro. 
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Viga prefabricada 
----------------- 
  Ab:  3.525e-01  Area bruta 
 Ibx:  9.478e-02  Inercia bruta 
Ycdg: -9.662e-01  Centro de gravedad 
Usup:  7.362e-01  Distancia c.d.g. a borde superior  
Uinf:  6.638e-01  Distancia c.d.g. a borde inferior  
   H:  1.400e+00  Canto de la viga 
p.p.:  8.812e-01  Peso propio de la viga 
   T:  0.000e+00  Tiempo de hormigonado 
 
Tiempo       Ec        Fck 
--------------------------- 
    0.0  0.0000e+00     0.0 
    4.0  3.0578e+06  3237.9 
   21.0  3.6843e+06  4362.9 
   28.0  3.7563e+06  4500.0 
   60.0  3.9081e+06  4794.4 
10950.0  4.2296e+06  5441.0 
 
  T   Er(retracción) 
-------------------- 
    0.0  +0.0000e+00 
    4.0  -2.8432e-05 
   21.0  -6.4258e-05 
   28.0  -7.3789e-05 
   60.0  -1.0539e-04 
10950.0  -3.4198e-04 
 
Losa 
---- 
  Ab:  4.141e-01  Area bruta 
 Ibx:  1.495e-03  Inercia bruta 
Ycdg: -9.966e-02  Centro de gravedad 
Usup:  9.966e-02  Distancia c.d.g. a borde superior  
Uinf:  1.303e-01  Distancia c.d.g. a borde inferior  
   H:  2.300e-01  Canto de la losa 
p.p.:  1.035e+00  Peso propio de la losa 
   T:  2.100e+01  Tiempo de hormigonado 
 
Tiempo       Ec        Fck 
--------------------------- 
    0.0  0.0000e+00     0.0 
    4.0  0.0000e+00     0.0 
   21.0  0.0000e+00     0.0 
   28.0  2.9669e+06  2336.4 
   60.0  3.4268e+06  3116.7 
10950.0  3.7856e+06  3803.6 
 
  T   Er(retracción) 
-------------------- 
    0.0  +0.0000e+00 
    4.0  +0.0000e+00 
   21.0  +0.0000e+00 
   28.0  -3.4292e-05 
   60.0  -7.9780e-05 
10950.0  -4.0799e-04 
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Pasivo viga  
----------- 
  Ay:  3.171e-03 
 Ibx:  3.426e-04 
Ycdg: -1.412e+00 
Usup:  1.152e+00 
Uinf:  1.884e-01 
   T:  0.000e+00 
 
Pasivo losa  
----------- 
  Ay:  3.167e-03 
 Ibx:  9.579e-06 
Ycdg: -9.500e-02 
Usup:  5.500e-02 
Uinf:  5.500e-02 
   T:  2.100e+01 
 
Cables pretensado 
----------------- 
 
nc: número de cables de la familia 
Ac: área de cada cable 
xi: abcisa inicio del cable 
xf: abcisa fin del cable 
 z: cota del cable (coordenadas globales) 
Ep; módulo de elasticidad 
Pp: fuerza pretensado inicial de un cable 
Sp: tensión inicial pretensado (*1e-3) 
 
Cab  nc     Ac        Xi        Xf         Z         Ep        Pp      Sp 
--------------------------------------------------- ------------------------ 
000 011  1.400e-04 1.000e-03 3.135e+01 -1.580e+00 2 .000e+07 1.960e+01 140.0 
001 003  1.400e-04 4.500e+00 2.685e+01 -1.530e+00 2 .000e+07 1.960e+01 140.0 
002 002  1.400e-04 3.500e+00 2.785e+01 -1.530e+00 2 .000e+07 1.960e+01 140.0 
003 001  1.400e-04 3.500e+00 2.785e+01 -1.530e+00 2 .000e+07 1.960e+01 140.0 
004 002  1.400e-04 3.500e+00 2.785e+01 -1.530e+00 2 .000e+07 1.960e+01 140.0 
005 003  1.400e-04 4.500e+00 2.685e+01 -1.530e+00 2 .000e+07 1.960e+01 140.0 
006 009  1.400e-04 6.000e+00 2.585e+01 -1.480e+00 2 .000e+07 1.960e+01 140.0 
007 006  1.400e-04 1.000e-03 3.135e+01 -2.700e-01 2 .000e+07 1.960e+01 140.0 
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1. -  Peso propio + pretensado  
---------------------------- 
 
Características mecánicas 
------------------------- 
    Día:       4.0 
 EcRefH: 3.058e+06 Módulo referencia homogeneizació n 
 EcViga: 3.058e+06 Módulo de la viga [n=1.00] 
 EcLosa: 0.000e+00 Módulo de la losa [n=0.00] 
FckV(t):  3237.9 
FckL(t):     0.0 
 
  Gh: coordenada global del c.d.g. 
  Ah: área homogena 
 Ihx: inercia homogenea 
Usup: distancia al borde superior de la sección 
Uinf: distancia al borde inferior de la sección 
 
Sec    Gh        Ah       Ihx       Usup      Uinf 
--------------------------------------------------- -- 
00 -9.921e-01 3.743e-01 1.012e-01 7.621e-01 6.379e- 01 
01 -9.971e-01 3.898e-01 1.075e-01 7.671e-01 6.329e- 01 
02 -9.971e-01 3.898e-01 1.075e-01 7.671e-01 6.329e- 01 
03 -1.003e+00 3.944e-01 1.088e-01 7.733e-01 6.267e- 01 
04 -1.011e+00 3.999e-01 1.103e-01 7.805e-01 6.195e- 01 
05 -1.020e+00 4.081e-01 1.121e-01 7.900e-01 6.100e- 01 
06 -1.020e+00 4.081e-01 1.121e-01 7.900e-01 6.100e- 01 
07 -1.020e+00 4.081e-01 1.121e-01 7.900e-01 6.100e- 01 
08 -1.020e+00 4.081e-01 1.121e-01 7.900e-01 6.100e- 01 
09 -1.020e+00 4.081e-01 1.121e-01 7.900e-01 6.100e- 01 
10 -1.020e+00 4.081e-01 1.121e-01 7.900e-01 6.100e- 01 
11 -1.020e+00 4.081e-01 1.121e-01 7.900e-01 6.100e- 01 
12 -1.020e+00 4.081e-01 1.121e-01 7.900e-01 6.100e- 01 
13 -1.020e+00 4.081e-01 1.121e-01 7.900e-01 6.100e- 01 
14 -1.020e+00 4.081e-01 1.121e-01 7.900e-01 6.100e- 01 
15 -1.020e+00 4.081e-01 1.121e-01 7.900e-01 6.100e- 01 
16 -1.020e+00 4.081e-01 1.121e-01 7.900e-01 6.100e- 01 
17 -1.020e+00 4.081e-01 1.121e-01 7.900e-01 6.100e- 01 
18 -1.020e+00 4.081e-01 1.121e-01 7.900e-01 6.100e- 01 
19 -1.020e+00 4.081e-01 1.121e-01 7.900e-01 6.100e- 01 
20 -1.011e+00 3.999e-01 1.103e-01 7.805e-01 6.195e- 01 
21 -1.003e+00 3.944e-01 1.088e-01 7.733e-01 6.267e- 01 
22 -9.971e-01 3.898e-01 1.075e-01 7.671e-01 6.329e- 01 
23 -9.971e-01 3.898e-01 1.075e-01 7.671e-01 6.329e- 01 
24 -9.921e-01 3.743e-01 1.012e-01 7.621e-01 6.379e- 01 

 
 
 
 
 

                 Movimientos 
                 ----------- 

 
   Uz: movimiento vertical  
  (positivo hacia arriba) 

Gy: giro en radianes  
 (positivo antihorario) 

 
            Sec    Uz      Gy 

------------------- 
00  +0.000  +0.0037 
01  +0.005  +0.0037 
02  +0.010  +0.0037 
03  +0.014  +0.0036 
04  +0.019  +0.0035 
05  +0.024  +0.0033 
06  +0.028  +0.0028 
07  +0.031  +0.0023 
08  +0.034  +0.0018 
09  +0.036  +0.0013 
10  +0.037  +0.0009 
11  +0.038  +0.0005 
12  +0.038  +0.0000 
13  +0.038  -0.0004 
14  +0.037  -0.0008 
15  +0.036  -0.0013 
16  +0.034  -0.0018 
17  +0.031  -0.0022 
18  +0.028  -0.0028 
19  +0.024  -0.0033 
20  +0.019  -0.0036 
21  +0.015  -0.0037 
22  +0.010  -0.0037 
23  +0.005  -0.0038 
24  +0.000  -0.0038 

 

 
 
 
 
             Peso propio viga 
             ---------------- 

 
             Sec      M            Q 

---------------------------- 
00  +0.0000e+00  -1.3813e+01 
01  +1.7291e+01  -1.2662e+01 
02  +3.3078e+01  -1.1511e+01 
03  +4.7362e+01  -1.0359e+01 
04  +6.0142e+01  -9.2084e+00 
05  +7.1419e+01  -8.0574e+00 
06  +8.1192e+01  -6.9063e+00 
07  +8.9462e+01  -5.7553e+00 
08  +9.6228e+01  -4.6042e+00 
09  +1.0149e+02  -3.4532e+00 
10  +1.0525e+02  -2.3021e+00 
11  +1.0750e+02  -1.1511e+00 
12  +1.0826e+02  +4.9483e-16 
13  +1.0750e+02  +1.1511e+00 
14  +1.0525e+02  +2.3021e+00 
15  +1.0149e+02  +3.4532e+00 
16  +9.6228e+01  +4.6042e+00 
17  +8.9462e+01  +5.7553e+00 
18  +8.1192e+01  +6.9063e+00 
19  +7.1419e+01  +8.0574e+00 
20  +6.0142e+01  +9.2084e+00 
21  +4.7362e+01  +1.0359e+01 
22  +3.3078e+01  +1.1511e+01 
23  +1.7291e+01  +1.2662e+01 
24  -7.9468e-15  +1.3813e+01  

 
 
Tensiones en vigas y losas 
--------------------------- 
Día:       4.0 
TvInf: tensión en borde inferior viga 
TvSup: tensión en borde superior viga 
TlInf: tensión en borde inferior losa 
TlSup: tensión en borde superior losa 
 
Sec     X     TvInf    TvSup    TlInf    TlSup 
---------------------------------------------- 
000    0.0     +0.0     +0.0     +0.0     +0.0 
001    1.3   -788.4   -586.9     +0.0     +0.0 
002    2.6   -882.8   -797.1     +0.0     +0.0 
003    3.9   -921.0   -872.4     +0.0     +0.0 
004    5.2  -1496.0   -822.6     +0.0     +0.0 
005    6.5  -1995.0   -793.2     +0.0     +0.0 
006    7.8  -2514.5   -770.5     +0.0     +0.0 
007    9.1  -2469.5   -828.8     +0.0     +0.0 
008   10.5  -2432.7   -876.5     +0.0     +0.0 
009   11.8  -2404.1   -913.6     +0.0     +0.0 
010   13.1  -2383.6   -940.1     +0.0     +0.0 
011   14.4  -2371.3   -956.0     +0.0     +0.0 
012   15.7  -2367.2   -961.2     +0.0     +0.0 
013   17.0  -2371.3   -956.0     +0.0     +0.0 
014   18.3  -2383.6   -940.1     +0.0     +0.0 
015   19.6  -2404.1   -913.6     +0.0     +0.0 
016   20.9  -2432.7   -876.5     +0.0     +0.0 
017   22.2  -2469.5   -828.8     +0.0     +0.0 
018   23.5  -2514.5   -770.5     +0.0     +0.0 
019   24.8  -2268.0   -749.5     +0.0     +0.0 
020   26.1  -1496.0   -822.6     +0.0     +0.0 
021   27.4   -921.0   -872.4     +0.0     +0.0 
022   28.7   -882.8   -797.1     +0.0     +0.0 
023   30.0   -788.4   -586.9     +0.0     +0.0 
024   31.4     +0.0     +0.0     +0.0     +0.0 
 
    TminV: -2514.5  Tensión mínima en la viga 
Fck,j,min:  4190.8  Resistencia mínima por 
fisuración (TminV/0.60)  
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2. -  Antes hormigonado losa  
---------------------------- 
 
Tensiones en vigas y losas 
--------------------------- 
Día:       21.0 
TvInf: tensión en borde inferior viga 
TvSup: tensión en borde superior viga 
TlInf: tensión en borde inferior losa 
TlSup: tensión en borde superior losa 
 
Sec     X     TvInf    TvSup    TlInf    TlSup 
---------------------------------------------- 
000    0.0    +12.5     -1.1     +0.0     +0.0 
001    1.3   -674.5   -578.9     +0.0     +0.0 
002    2.6   -756.9   -782.7     +0.0     +0.0 
003    3.9   -774.1   -859.6     +0.0     +0.0 
004    5.2  -1243.8   -833.7     +0.0     +0.0 
005    6.5  -1622.4   -827.9     +0.0     +0.0 
006    7.8  -2053.0   -823.9     +0.0     +0.0 
007    9.1  -2015.2   -878.4     +0.0     +0.0 
008   10.5  -1984.2   -923.1     +0.0     +0.0 
009   11.8  -1960.1   -957.8     +0.0     +0.0 
010   13.1  -1943.0   -982.6     +0.0     +0.0 
011   14.4  -1932.6   -997.4     +0.0     +0.0 
012   15.7  -1929.2  -1002.4     +0.0     +0.0 
013   17.0  -1932.6   -997.4     +0.0     +0.0 
014   18.3  -1943.0   -982.6     +0.0     +0.0 
015   19.6  -1960.1   -957.8     +0.0     +0.0 
016   20.9  -1984.2   -923.1     +0.0     +0.0 
017   22.2  -2015.2   -878.4     +0.0     +0.0 
018   23.5  -2053.0   -823.9     +0.0     +0.0 
019   24.8  -1849.0   -795.2     +0.0     +0.0 
020   26.1  -1243.8   -833.7     +0.0     +0.0 
021   27.4   -774.1   -859.6     +0.0     +0.0 
022   28.7   -756.9   -782.7     +0.0     +0.0 
023   30.0   -674.5   -578.9     +0.0     +0.0 
024   31.4    +12.5     -1.1     +0.0     +0.0 

 

 
 
 

 
Movimientos 
----------- 

 
Uz: movimiento vertical 
(positivo hacia arriba) 

Gy: giro en radianes 
(positivo antihorario) 

 
           Sec    Uz      Gy 

------------------- 
00  +0.000  +0.0049 
01  +0.006  +0.0049 
02  +0.013  +0.0049 
03  +0.019  +0.0049 
04  +0.026  +0.0048 
05  +0.032  +0.0044 
06  +0.037  +0.0038 
07  +0.041  +0.0031 
08  +0.045  +0.0024 
09  +0.048  +0.0018 
10  +0.050  +0.0012 
11  +0.051  +0.0006 
12  +0.051  +0.0000 
13  +0.051  -0.0005 
14  +0.050  -0.0011 
15  +0.048  -0.0017 
16  +0.045  -0.0024 
17  +0.042  -0.0030 
18  +0.037  -0.0037 
19  +0.032  -0.0044 
20  +0.026  -0.0049 
21  +0.020  -0.0050 
22  +0.013  -0.0050 
23  +0.007  -0.0050 
24  +0.000  -0.0050 

 
 
 
 
 
Tensiones en los cables (*1e-3) 
------------------------------- 
 
sec    X     c00     c01     c02     c03     c04     c05     c06     c07 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
000   0.0    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
001   1.3  104.82    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  106.16 
002   2.6  127.70    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  127.74 
003   3.9  127.41    0.00   26.28   26.28   26.28    0.00    0.00  126.87 
004   5.2  121.88   47.64  122.08  122.08  122.08   47.64    0.00  127.06 
005   6.5  117.32  117.69  117.69  117.69  117.69  117.69   26.75  127.06 
006   7.8  112.26  112.83  112.83  112.83  112.83  112.83  113.39  127.01 
007   9.1  112.68  113.21  113.21  113.21  113.21  113.21  113.73  126.40 
008  10.5  113.03  113.52  113.52  113.52  113.52  113.52  114.01  125.90 
009  11.8  113.29  113.76  113.76  113.76  113.76  113.76  114.22  125.51 
010  13.1  113.48  113.93  113.93  113.93  113.93  113.93  114.38  125.23 
011  14.4  113.60  114.04  114.04  114.04  114.04  114.04  114.47  125.06 
012  15.7  113.64  114.07  114.07  114.07  114.07  114.07  114.50  125.01 
013  17.0  113.60  114.04  114.04  114.04  114.04  114.04  114.47  125.06 
014  18.3  113.48  113.93  113.93  113.93  113.93  113.93  114.38  125.23 
015  19.6  113.29  113.76  113.76  113.76  113.76  113.76  114.22  125.51 
016  20.9  113.03  113.52  113.52  113.52  113.52  113.52  114.01  125.90 
017  22.2  112.68  113.21  113.21  113.21  113.21  113.21  113.73  126.40 
018  23.5  112.26  112.83  112.83  112.83  112.83  112.83  113.39  127.01 
019  24.8  114.67  115.16  115.16  115.16  115.16  115.16   67.86  127.38 
020  26.1  121.88   47.64  122.08  122.08  122.08   47.64    0.00  127.06 
021  27.4  127.41    0.00   26.28   26.28   26.28    0.00    0.00  126.87 
022  28.7  127.70    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  127.74 
023  30.0  104.82    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  106.16 
024  31.4    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
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3. -  Hormigonado losa  
---------------------------- 
 
Características mecánicas 
------------------------- 
    Día:      21.0 
 EcRefH: 3.684e+06 Módulo referencia homogeneizació n 
 EcViga: 3.684e+06 Módulo de la viga [n=1.00] 
 EcLosa: 0.000e+00 Módulo de la losa [n=0.00] 
FckV(t):  4362.9 
FckL(t):     0.0 
 
  Gh: coordenada global del c.d.g. 
  Ah: área homogena 
 Ihx: inercia homogenea 
Usup: distancia al borde superior de la sección 
Uinf: distancia al borde inferior de la sección 
 
Sec    Gh        Ah       Ihx       Usup      Uinf 
--------------------------------------------------- -- 
00 -9.879e-01 3.706e-01 1.001e-01 9.879e-01 6.421e- 01 
01 -9.923e-01 3.835e-01 1.054e-01 9.923e-01 6.377e- 01 
02 -9.923e-01 3.835e-01 1.054e-01 9.923e-01 6.377e- 01 
03 -9.975e-01 3.873e-01 1.065e-01 9.975e-01 6.325e- 01 
04 -1.004e+00 3.918e-01 1.078e-01 1.004e+00 6.263e- 01 
05 -1.012e+00 3.987e-01 1.093e-01 1.012e+00 6.181e- 01 
06 -1.012e+00 3.987e-01 1.093e-01 1.012e+00 6.181e- 01 
07 -1.012e+00 3.987e-01 1.093e-01 1.012e+00 6.181e- 01 
08 -1.012e+00 3.987e-01 1.093e-01 1.012e+00 6.181e- 01 
09 -1.012e+00 3.987e-01 1.093e-01 1.012e+00 6.181e- 01 
10 -1.012e+00 3.987e-01 1.093e-01 1.012e+00 6.181e- 01 
11 -1.012e+00 3.987e-01 1.093e-01 1.012e+00 6.181e- 01 
12 -1.012e+00 3.987e-01 1.093e-01 1.012e+00 6.181e- 01 
13 -1.012e+00 3.987e-01 1.093e-01 1.012e+00 6.181e- 01 
14 -1.012e+00 3.987e-01 1.093e-01 1.012e+00 6.181e- 01 
15 -1.012e+00 3.987e-01 1.093e-01 1.012e+00 6.181e- 01 
16 -1.012e+00 3.987e-01 1.093e-01 1.012e+00 6.181e- 01 
17 -1.012e+00 3.987e-01 1.093e-01 1.012e+00 6.181e- 01 
18 -1.012e+00 3.987e-01 1.093e-01 1.012e+00 6.181e- 01 
19 -1.012e+00 3.987e-01 1.093e-01 1.012e+00 6.181e- 01 
20 -1.004e+00 3.918e-01 1.078e-01 1.004e+00 6.263e- 01 
21 -9.975e-01 3.873e-01 1.065e-01 9.975e-01 6.325e- 01 
22 -9.923e-01 3.835e-01 1.054e-01 9.923e-01 6.377e- 01 
23 -9.923e-01 3.835e-01 1.054e-01 9.923e-01 6.377e- 01 
24 -9.879e-01 3.706e-01 1.001e-01 9.879e-01 6.421e- 01 

 

 
 
 
 

                 Movimientos 
                 ----------- 

 
   Uz: movimiento vertical  
  (positivo hacia arriba) 

Gy: giro en radianes  
 (positivo antihorario) 

 
            Sec    Uz      Gy 

------------------- 
00  +0.000  +0.0010 
01  +0.001  +0.0011 
02  +0.003  +0.0011 
03  +0.004  +0.0013 
04  +0.006  +0.0015 
05  +0.008  +0.0014 
06  +0.010  +0.0011 
07  +0.011  +0.0008 
08  +0.012  +0.0005 
09  +0.012  +0.0004 
10  +0.013  +0.0002 
11  +0.013  +0.0001 
12  +0.013  +0.0000 
13  +0.013  -0.0001 
14  +0.013  -0.0002 
15  +0.013  -0.0003 
16  +0.012  -0.0005 
17  +0.011  -0.0007 
18  +0.010  -0.0011 
19  +0.009  -0.0014 
20  +0.007  -0.0015 
21  +0.005  -0.0014 
22  +0.003  -0.0012 
23  +0.001  -0.0011 
24  +0.000  -0.0011 

 

 

 
 
 
 
             Peso propio prelosas+losa 
             -------------------------- 

 
                 Sec      M            Q 

---------------------------- 
00  +0.0000e+00  -1.9153e+01 
01  +2.3976e+01  -1.7557e+01 
02  +4.5867e+01  -1.5961e+01 
03  +6.5673e+01  -1.4365e+01 
04  +8.3395e+01  -1.2769e+01 
05  +9.9031e+01  -1.1173e+01 
06  +1.1258e+02  -9.5764e+00 
07  +1.2405e+02  -7.9804e+00 
08  +1.3343e+02  -6.3843e+00 
09  +1.4073e+02  -4.7882e+00 
10  +1.4594e+02  -3.1921e+00 
11  +1.4907e+02  -1.5961e+00 
12  +1.5011e+02  +7.9351e-15 
13  +1.4907e+02  +1.5961e+00 
14  +1.4594e+02  +3.1921e+00 
15  +1.4073e+02  +4.7882e+00 
16  +1.3343e+02  +6.3843e+00 
17  +1.2405e+02  +7.9804e+00 
18  +1.1258e+02  +9.5764e+00 
19  +9.9031e+01  +1.1173e+01 
20  +8.3395e+01  +1.2769e+01 
21  +6.5673e+01  +1.4365e+01 
22  +4.5867e+01  +1.5961e+01 
23  +2.3976e+01  +1.7557e+01 
24  -2.5552e-13  +1.9153e+01 

 

 
 
Tensiones en vigas y losas 
--------------------------- 
Día:       21.0 
TvInf: tensión en borde inferior viga 
TvSup: tensión en borde superior viga 
TlInf: tensión en borde inferior losa 
TlSup: tensión en borde superior losa 
 
Sec     X     TvInf    TvSup    TlInf    TlSup 
---------------------------------------------- 
000    0.0    +12.5     -1.1     +0.0     +0.0 
001    1.3   -529.4   -752.3     +0.0     +0.0 
002    2.6   -479.4  -1114.4     +0.0     +0.0 
003    3.9   -384.1  -1332.9     +0.0     +0.0 
004    5.2   -759.3  -1432.4     +0.0     +0.0 
005    6.5  -1062.4  -1536.3     +0.0     +0.0 
006    7.8  -1416.3  -1629.2     +0.0     +0.0 
007    9.1  -1313.7  -1765.8     +0.0     +0.0 
008   10.5  -1229.7  -1877.5     +0.0     +0.0 
009   11.8  -1164.3  -1964.4     +0.0     +0.0 
010   13.1  -1117.7  -2026.5     +0.0     +0.0 
011   14.4  -1089.7  -2063.8     +0.0     +0.0 
012   15.7  -1080.4  -2076.2     +0.0     +0.0 
013   17.0  -1089.7  -2063.8     +0.0     +0.0 
014   18.3  -1117.7  -2026.5     +0.0     +0.0 
015   19.6  -1164.3  -1964.4     +0.0     +0.0 
016   20.9  -1229.7  -1877.5     +0.0     +0.0 
017   22.2  -1313.7  -1765.8     +0.0     +0.0 
018   23.5  -1416.3  -1629.2     +0.0     +0.0 
019   24.8  -1289.0  -1503.6     +0.0     +0.0 
020   26.1   -759.3  -1432.4     +0.0     +0.0 
021   27.4   -384.1  -1332.9     +0.0     +0.0 
022   28.7   -479.4  -1114.4     +0.0     +0.0 
023   30.0   -529.4   -752.3     +0.0     +0.0 
024   31.4    +12.5     -1.1     +0.0     +0.0 
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4. -  Antes carga permanente  
---------------------------- 
 
Tensiones en vigas y losas 
--------------------------- 
Día:       28.0 
TvInf: tensión en borde inferior viga 
TvSup: tensión en borde superior viga 
TlInf: tensión en borde inferior losa 
TlSup: tensión en borde superior losa 
 
Sec     X     TvInf    TvSup    TlInf    TlSup 
---------------------------------------------- 
000    0.0    +19.3    -13.1    +25.9    +23.9 
001    1.3   -542.8   -687.5     +9.1     +7.6 
002    2.6   -515.0   -996.5     -0.5     -4.8 
003    3.9   -438.5  -1173.5     -7.6    -14.5 
004    5.2   -821.7  -1243.8    -14.1    -20.5 
005    6.5  -1131.5  -1321.2    -19.9    -26.1 
006    7.8  -1490.4  -1391.0    -25.3    -30.8 
007    9.1  -1400.8  -1502.7    -29.4    -36.6 
008   10.5  -1327.4  -1594.2    -32.7    -41.4 
009   11.8  -1270.3  -1665.3    -35.3    -45.1 
010   13.1  -1229.6  -1716.1    -37.2    -47.7 
011   14.4  -1205.1  -1746.6    -38.3    -49.3 
012   15.7  -1197.0  -1756.7    -38.7    -49.8 
013   17.0  -1205.1  -1746.6    -38.3    -49.3 
014   18.3  -1229.6  -1716.1    -37.2    -47.7 
015   19.6  -1270.3  -1665.3    -35.3    -45.1 
016   20.9  -1327.4  -1594.2    -32.7    -41.4 
017   22.2  -1400.8  -1502.7    -29.4    -36.6 
018   23.5  -1490.4  -1391.0    -25.3    -30.8 
019   24.8  -1353.2  -1291.5    -20.2    -25.1 
020   26.1   -821.7  -1243.8    -14.1    -20.5 
021   27.4   -438.5  -1173.5     -7.6    -14.5 
022   28.7   -515.0   -996.5     -0.5     -4.8 
023   30.0   -542.8   -687.5     +9.1     +7.6 
024   31.4    +19.3    -13.1    +25.9    +23.9 

 

 
 
 
 

Movimientos 
----------- 

 
Uz: movimiento vertical 
(positivo hacia arriba) 

Gy: giro en radianes 
(positivo antihorario) 

 
       Sec    Uz      Gy 

------------------- 
00  +0.000  +0.0010 
01  +0.001  +0.0011 
02  +0.003  +0.0011 
03  +0.004  +0.0013 
04  +0.006  +0.0015 
05  +0.008  +0.0014 
06  +0.010  +0.0011 
07  +0.011  +0.0008 
08  +0.012  +0.0005 
09  +0.012  +0.0004 
10  +0.013  +0.0002 
11  +0.013  +0.0001 
12  +0.013  +0.0000 
13  +0.013  -0.0001 
14  +0.013  -0.0002 
15  +0.013  -0.0003 
16  +0.012  -0.0005 
17  +0.011  -0.0007 
18  +0.010  -0.0011 
19  +0.009  -0.0014 
20  +0.007  -0.0015 
21  +0.005  -0.0014 
22  +0.003  -0.0012 
23  +0.001  -0.0011 
24  +0.000  -0.0011 

 
 
 
 
 
Tensiones en los cables (*1e-3) 
------------------------------- 
 
sec    X     c00     c01     c02     c03     c04     c05     c06     c07 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
000   0.0    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
001   1.3  105.21    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  104.60 
002   2.6  128.90    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  125.16 
003   3.9  129.34    0.00   28.11   28.11   28.11    0.00    0.00  123.41 
004   5.2  124.26   49.83  124.20  124.20  124.20   49.83    0.00  122.81 
005   6.5  120.04  120.12  120.12  120.12  120.12  120.12   28.98  122.12 
006   7.8  115.33  115.56  115.56  115.56  115.56  115.56  115.80  121.45 
007   9.1  116.18  116.34  116.34  116.34  116.34  116.34  116.50  120.33 
008  10.5  116.88  116.97  116.97  116.97  116.97  116.97  117.07  119.41 
009  11.8  117.42  117.47  117.47  117.47  117.47  117.47  117.52  118.69 
010  13.1  117.81  117.82  117.82  117.82  117.82  117.82  117.83  118.18 
011  14.4  118.04  118.03  118.03  118.03  118.03  118.03  118.03  117.88 
012  15.7  118.12  118.10  118.10  118.10  118.10  118.10  118.09  117.78 
013  17.0  118.04  118.03  118.03  118.03  118.03  118.03  118.03  117.88 
014  18.3  117.81  117.82  117.82  117.82  117.82  117.82  117.83  118.18 
015  19.6  117.42  117.47  117.47  117.47  117.47  117.47  117.52  118.69 
016  20.9  116.88  116.97  116.97  116.97  116.97  116.97  117.07  119.41 
017  22.2  116.18  116.34  116.34  116.34  116.34  116.34  116.50  120.33 
018  23.5  115.33  115.56  115.56  115.56  115.56  115.56  115.80  121.45 
019  24.8  117.31  117.51  117.51  117.51  117.51  117.51   69.98  122.43 
020  26.1  124.26   49.83  124.20  124.20  124.20   49.83    0.00  122.81 
021  27.4  129.34    0.00   28.11   28.11   28.11    0.00    0.00  123.41 
022  28.7  128.90    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  125.16 
023  30.0  105.21    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  104.60 
024  31.4    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
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5. -  Carga permanente  
---------------------------- 
 
Características mecánicas 
------------------------- 
    Día:      28.0 
 EcRefH: 3.756e+06 Módulo referencia homogeneizació n 
 EcViga: 3.756e+06 Módulo de la viga [n=1.00] 
 EcLosa: 2.967e+06 Módulo de la losa [n=0.79] 
FckV(t):  4500.0 
FckL(t):  2336.4 
 
  Gh: coordenada global del c.d.g. 
  Ah: área homogena 
 Ihx: inercia homogenea 
Usup: distancia al borde superior de la sección 
Uinf: distancia al borde inferior de la sección 
 
Sec    Gh        Ah       Ihx       Usup      Uinf 
--------------------------------------------------- -- 
00 -5.711e-01 6.972e-01 2.381e-01 5.711e-01 1.059e+ 00 
01 -5.808e-01 7.099e-01 2.468e-01 5.808e-01 1.049e+ 00 
02 -5.808e-01 7.099e-01 2.468e-01 5.808e-01 1.049e+ 00 
03 -5.858e-01 7.136e-01 2.501e-01 5.858e-01 1.044e+ 00 
04 -5.917e-01 7.181e-01 2.541e-01 5.917e-01 1.038e+ 00 
05 -5.999e-01 7.248e-01 2.593e-01 5.999e-01 1.030e+ 00 
06 -5.999e-01 7.248e-01 2.593e-01 5.999e-01 1.030e+ 00 
07 -5.999e-01 7.248e-01 2.593e-01 5.999e-01 1.030e+ 00 
08 -5.999e-01 7.248e-01 2.593e-01 5.999e-01 1.030e+ 00 
09 -5.999e-01 7.248e-01 2.593e-01 5.999e-01 1.030e+ 00 
10 -5.999e-01 7.248e-01 2.593e-01 5.999e-01 1.030e+ 00 
11 -5.999e-01 7.248e-01 2.593e-01 5.999e-01 1.030e+ 00 
12 -5.999e-01 7.248e-01 2.593e-01 5.999e-01 1.030e+ 00 
13 -5.999e-01 7.248e-01 2.593e-01 5.999e-01 1.030e+ 00 
14 -5.999e-01 7.248e-01 2.593e-01 5.999e-01 1.030e+ 00 
15 -5.999e-01 7.248e-01 2.593e-01 5.999e-01 1.030e+ 00 
16 -5.999e-01 7.248e-01 2.593e-01 5.999e-01 1.030e+ 00 
17 -5.999e-01 7.248e-01 2.593e-01 5.999e-01 1.030e+ 00 
18 -5.999e-01 7.248e-01 2.593e-01 5.999e-01 1.030e+ 00 
19 -5.999e-01 7.248e-01 2.593e-01 5.999e-01 1.030e+ 00 
20 -5.917e-01 7.181e-01 2.541e-01 5.917e-01 1.038e+ 00 
21 -5.858e-01 7.136e-01 2.501e-01 5.858e-01 1.044e+ 00 
22 -5.808e-01 7.099e-01 2.468e-01 5.808e-01 1.049e+ 00 
23 -5.808e-01 7.099e-01 2.468e-01 5.808e-01 1.049e+ 00 
24 -5.711e-01 6.972e-01 2.381e-01 5.711e-01 1.059e+ 00 

 

 
 
 
 

                 Movimientos 
                 ----------- 

 
   Uz: movimiento vertical  
  (positivo hacia arriba) 

Gy: giro en radianes  
 (positivo antihorario) 

 
                 Sec    Uz      Gy 

------------------- 
00  +0.000  -0.0006 
01  -0.001  -0.0005 
02  -0.001  -0.0004 
03  -0.002  -0.0001 
04  -0.002  +0.0001 
05  -0.001  +0.0002 
06  -0.001  +0.0000 
07  -0.001  -0.0001 
08  -0.002  -0.0002 
09  -0.002  -0.0002 
10  -0.002  -0.0002 
11  -0.002  -0.0001 
12  -0.002  +0.0000 
13  -0.002  +0.0001 
14  -0.002  +0.0002 
15  -0.002  +0.0003 
16  -0.001  +0.0003 
17  -0.001  +0.0002 
18  -0.001  +0.0000 
19  -0.001  -0.0002 
20  -0.001  -0.0002 
21  -0.001  +0.0000 
22  -0.001  +0.0003 
23  -0.001  +0.0004 
24  +0.000  +0.0005 

 

 

 
 
 
 
             Carga permanente 
             ----------------- 

 
             Sec      M            Q 

---------------------------- 
00  +0.0000e+00  -9.7694e+00 
01  +1.2230e+01  -8.9553e+00 
02  +2.3396e+01  -8.1412e+00 
03  +3.3499e+01  -7.3271e+00 
04  +4.2538e+01  -6.5130e+00 
05  +5.0514e+01  -5.6988e+00 
06  +5.7426e+01  -4.8847e+00 
07  +6.3275e+01  -4.0706e+00 
08  +6.8060e+01  -3.2565e+00 
09  +7.1783e+01  -2.4424e+00 
10  +7.4441e+01  -1.6282e+00 
11  +7.6036e+01  -8.1412e-01 
12  +7.6568e+01  -3.0565e-15 
13  +7.6036e+01  +8.1412e-01 
14  +7.4441e+01  +1.6282e+00 
15  +7.1783e+01  +2.4424e+00 
16  +6.8060e+01  +3.2565e+00 
17  +6.3275e+01  +4.0706e+00 
18  +5.7426e+01  +4.8847e+00 
19  +5.0514e+01  +5.6988e+00 
20  +4.2538e+01  +6.5130e+00 
21  +3.3499e+01  +7.3271e+00 
22  +2.3396e+01  +8.1412e+00 
23  +1.2230e+01  +8.9553e+00 
24  +1.1928e-13  +9.7694e+00  

 
 
Tensiones en vigas y losas 
--------------------------- 
Día:       28.0 
TvInf: tensión en borde inferior viga 
TvSup: tensión en borde superior viga 
TlInf: tensión en borde inferior losa 
TlSup: tensión en borde superior losa 
 
Sec     X     TvInf    TvSup    TlInf    TlSup 
---------------------------------------------- 
000    0.0    +19.3    -13.1    +25.9    +23.9 
001    1.3   -490.8   -704.9     -4.6    -15.1 
002    2.6   -415.5  -1029.8    -26.8    -48.2 
003    3.9   -298.7  -1221.1    -45.2    -76.5 
004    5.2   -647.8  -1304.4    -61.9    -98.8 
005    6.5   -930.9  -1393.2    -76.8   -118.4 
006    7.8  -1262.3  -1472.9    -90.0   -135.7 
007    9.1  -1149.4  -1593.0   -100.7   -152.2 
008   10.5  -1057.1  -1691.2   -109.4   -165.7 
009   11.8   -985.2  -1767.7   -116.2   -176.2 
010   13.1   -933.9  -1822.2   -121.0   -183.7 
011   14.4   -903.1  -1855.0   -123.9   -188.2 
012   15.7   -892.8  -1865.9   -124.9   -189.7 
013   17.0   -903.1  -1855.0   -123.9   -188.2 
014   18.3   -933.9  -1822.2   -121.0   -183.7 
015   19.6   -985.2  -1767.7   -116.2   -176.2 
016   20.9  -1057.1  -1691.2   -109.4   -165.7 
017   22.2  -1149.4  -1593.0   -100.7   -152.2 
018   23.5  -1262.3  -1472.9    -90.0   -135.7 
019   24.8  -1152.5  -1363.6    -77.1   -117.4 
020   26.1   -647.8  -1304.4    -61.9    -98.8 
021   27.4   -298.7  -1221.1    -45.2    -76.5 
022   28.7   -415.5  -1029.8    -26.8    -48.2 
023   30.0   -490.8   -704.9     -4.6    -15.1 
024   31.4    +19.3    -13.1    +25.9    +23.9 

 



Millora local de l’enllaç entre les carreteres C-12 i LV-7004 a Torrebesses, Segrià 

 

 
 
56 de 95  ANNEX 9: ESTRUCTURES    
 

6. -  Sobrecarga + carro  
----------------------- 
 
             Sobrecarga repartida 
             --------------------- 

 
             Sec      M            Q 
             ---------------------------- 

00  +0.0000e+00  -9.7694e+00 
01  +1.2230e+01  -8.9553e+00 
02  +2.3396e+01  -8.1412e+00 
03  +3.3499e+01  -7.3271e+00 
04  +4.2538e+01  -6.5130e+00 
05  +5.0514e+01  -5.6988e+00 
06  +5.7426e+01  -4.8847e+00 
07  +6.3275e+01  -4.0706e+00 
08  +6.8060e+01  -3.2565e+00 
09  +7.1783e+01  -2.4424e+00 
10  +7.4441e+01  -1.6282e+00 
11  +7.6036e+01  -8.1412e-01 
12  +7.6568e+01  -3.0565e-15 
13  +7.6036e+01  +8.1412e-01 
14  +7.4441e+01  +1.6282e+00 
15  +7.1783e+01  +2.4424e+00 
16  +6.8060e+01  +3.2565e+00 
17  +6.3275e+01  +4.0706e+00 
18  +5.7426e+01  +4.8847e+00 
19  +5.0514e+01  +5.6988e+00 
20  +4.2538e+01  +6.5130e+00 
21  +3.3499e+01  +7.3271e+00 
22  +2.3396e+01  +8.1412e+00 
23  +1.2230e+01  +8.9553e+00 
24  +1.1928e-13  +9.7694e+00  

 
 
 
 
          Sobrecarga carro 
             ---------------- 

 
             Sec      M            Q 

---------------------------- 
00  +0.0000e+00  -3.7130e+01 
01  +3.5677e+01  -3.5506e+01 
02  +6.8090e+01  -3.3882e+01 
03  +9.7239e+01  -3.2258e+01 
04  +1.2312e+02  -3.0634e+01 
05  +1.4574e+02  -2.9001e+01 
06  +1.6509e+02  -2.7377e+01 
07  +1.8118e+02  -2.5753e+01 
08  +1.9400e+02  -2.4129e+01 
09  +2.0542e+02  -2.2505e+01 
10  +2.1358e+02  -2.0881e+01 
11  +2.1848e+02  -1.9256e+01 
12  +2.2011e+02  +1.7632e+01 
13  +2.1848e+02  +1.9256e+01 
14  +2.1358e+02  +2.0881e+01 
15  +2.0542e+02  +2.2505e+01 
16  +1.9400e+02  +2.4129e+01 
17  +1.8118e+02  +2.5753e+01 
18  +1.6509e+02  +2.7377e+01 
19  +1.4574e+02  +2.9001e+01 
20  +1.2312e+02  +3.0634e+01 
21  +9.7239e+01  +3.2258e+01 
22  +6.8090e+01  +3.3882e+01 
23  +3.5677e+01  +3.5506e+01 
24  +0.0000e+00  +3.7130e+01 

 
 

7. -  Servicio inicial  
---------------------- 
 
Características mecánicas 
------------------------- 
    Día:      60.0 
 EcRefH: 3.908e+06 Módulo referencia homogeneizació n 
 EcViga: 3.908e+06 Módulo de la viga [n=1.00] 
 EcLosa: 3.427e+06 Módulo de la losa [n=0.88] 
FckV(t):  4794.4 
FckL(t):  3116.7 
 
  Gh: coordenada global del c.d.g. 
  Ah: área homogena 
 Ihx: inercia homogenea 
Usup: distancia al borde superior de la sección 
Uinf: distancia al borde inferior de la sección 
 
Sec    Gh        Ah       Ihx       Usup      Uinf 
--------------------------------------------------- -- 
00 -5.471e-01 7.326e-01 2.452e-01 5.471e-01 1.083e+ 00 
01 -5.564e-01 7.448e-01 2.539e-01 5.564e-01 1.074e+ 00 
02 -5.564e-01 7.448e-01 2.539e-01 5.564e-01 1.074e+ 00 
03 -5.611e-01 7.483e-01 2.573e-01 5.611e-01 1.069e+ 00 
04 -5.666e-01 7.526e-01 2.613e-01 5.666e-01 1.063e+ 00 
05 -5.744e-01 7.591e-01 2.666e-01 5.744e-01 1.056e+ 00 
06 -5.744e-01 7.591e-01 2.666e-01 5.744e-01 1.056e+ 00 
07 -5.744e-01 7.591e-01 2.666e-01 5.744e-01 1.056e+ 00 
08 -5.744e-01 7.591e-01 2.666e-01 5.744e-01 1.056e+ 00 
09 -5.744e-01 7.591e-01 2.666e-01 5.744e-01 1.056e+ 00 
10 -5.744e-01 7.591e-01 2.666e-01 5.744e-01 1.056e+ 00 
11 -5.744e-01 7.591e-01 2.666e-01 5.744e-01 1.056e+ 00 
12 -5.744e-01 7.591e-01 2.666e-01 5.744e-01 1.056e+ 00 
13 -5.744e-01 7.591e-01 2.666e-01 5.744e-01 1.056e+ 00 
14 -5.744e-01 7.591e-01 2.666e-01 5.744e-01 1.056e+ 00 
15 -5.744e-01 7.591e-01 2.666e-01 5.744e-01 1.056e+ 00 
16 -5.744e-01 7.591e-01 2.666e-01 5.744e-01 1.056e+ 00 
17 -5.744e-01 7.591e-01 2.666e-01 5.744e-01 1.056e+ 00 
18 -5.744e-01 7.591e-01 2.666e-01 5.744e-01 1.056e+ 00 
19 -5.744e-01 7.591e-01 2.666e-01 5.744e-01 1.056e+ 00 
20 -5.666e-01 7.526e-01 2.613e-01 5.666e-01 1.063e+ 00 
21 -5.611e-01 7.483e-01 2.573e-01 5.611e-01 1.069e+ 00 
22 -5.564e-01 7.448e-01 2.539e-01 5.564e-01 1.074e+ 00 
23 -5.564e-01 7.448e-01 2.539e-01 5.564e-01 1.074e+ 00 
24 -5.471e-01 7.326e-01 2.452e-01 5.471e-01 1.083e+ 00 

 

 
 
 
 

                 Movimientos 
                 ----------- 

 
   Uz: movimiento vertical  
  (positivo hacia arriba) 

Gy: giro en radianes  
 (positivo antihorario) 

 
                 Sec    Uz      Gy 

------------------- 
00  +0.000  -0.0008 
01  -0.001  -0.0008 
02  -0.002  -0.0006 
03  -0.003  -0.0003 
04  -0.003  -0.0001 
05  -0.003  +0.0000 
06  -0.003  -0.0001 
07  -0.003  -0.0003 
08  -0.004  -0.0004 
09  -0.004  -0.0003 
10  -0.004  -0.0002 
11  -0.005  -0.0001 
12  -0.005  +0.0000 
13  -0.005  +0.0002 
14  -0.004  +0.0003 
15  -0.004  +0.0004 
16  -0.003  +0.0004 
17  -0.003  +0.0004 
18  -0.002  +0.0002 
19  -0.002  +0.0000 
20  -0.002  +0.0000 
21  -0.002  +0.0002 
22  -0.002  +0.0005 
23  -0.001  +0.0007 
24  +0.000  +0.0007 
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Tensiones en vigas y losas 
--------------------------- 
Día:       60.0 
TvInf: tensión en borde inferior viga 
TvSup: tensión en borde superior viga 
TlInf: tensión en borde inferior losa 
TlSup: tensión en borde superior losa 
 
Sec     X     TvInf    TvSup    TlInf    TlSup 
---------------------------------------------- 
000    0.0    +28.5     -9.5    +43.8    +40.9 
001    1.3   -488.9   -598.0    -12.5    -12.3 
002    2.6   -433.5   -871.2    -43.0    -52.4 
003    3.9   -328.8  -1031.6    -64.8    -84.3 
004    5.2   -662.9  -1106.8    -85.6   -102.9 
005    6.5   -929.1  -1185.7   -104.3   -120.8 
006    7.8  -1247.7  -1257.5   -121.8   -135.2 
007    9.1  -1147.8  -1357.6   -134.4   -154.2 
008   10.5  -1066.1  -1439.5   -144.7   -169.7 
009   11.8  -1002.5  -1503.2   -152.7   -181.7 
010   13.1   -957.1  -1548.7   -158.4   -190.3 
011   14.4   -929.9  -1576.0   -161.9   -195.5 
012   15.7   -920.8  -1585.1   -163.0   -197.2 
013   17.0   -929.9  -1576.0   -161.9   -195.5 
014   18.3   -957.1  -1548.7   -158.4   -190.3 
015   19.6  -1002.5  -1503.2   -152.7   -181.7 
016   20.9  -1066.1  -1439.5   -144.7   -169.7 
017   22.2  -1147.8  -1357.6   -134.4   -154.2 
018   23.5  -1247.7  -1257.5   -121.8   -135.2 
019   24.8  -1137.3  -1163.6   -105.5   -117.0 
020   26.1   -662.9  -1106.8    -85.6   -102.9 
021   27.4   -328.8  -1031.6    -64.8    -84.3 
022   28.7   -433.5   -871.2    -43.0    -52.4 
023   30.0   -488.9   -598.0    -12.5    -12.3 
024   31.4    +28.5     -9.5    +43.8    +40.9 

 
 

 
 
 
 

Sobrecarga + vehículo excepcional 
--------------------------------- 

 
Sec    X     TvInf    TvSup    TlInf    TlSup 
--------------------------------------------- 
000   0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 
001   1.3    221.4    -67.3    -59.0   -100.6 
002   2.6    422.8   -128.6   -112.7   -192.1 
003   3.9    593.8   -183.9   -161.3   -273.3 
004   5.2    737.1   -233.3   -204.6   -344.4 
005   6.5    829.2   -270.5   -237.2   -395.6 
006   7.8    963.6   -314.4   -275.7   -459.8 
007   9.1   1058.9   -345.4   -302.9   -505.2 
008  10.5   1135.5   -370.4   -324.8   -541.7 
009  11.8   1200.8   -391.7   -343.5   -572.9 
010  13.1   1215.7   -396.6   -347.7   -580.0 
011  14.4   1275.5   -416.1   -364.9   -608.5 
012  15.7   1284.8   -419.1   -367.5   -613.0 
013  17.0   1275.5   -416.1   -364.9   -608.5 
014  18.3   1247.5   -407.0   -356.8   -595.2 
015  19.6   1200.8   -391.7   -343.5   -572.9 
016  20.9   1135.5   -370.4   -324.8   -541.7 
017  22.2   1058.9   -345.4   -302.9   -505.2 
018  23.5    963.6   -314.4   -275.7   -459.8 
019  24.8    849.7   -277.2   -243.1   -405.4 
020  26.1    717.9   -227.3   -199.3   -335.4 
021  27.4    593.8   -183.9   -161.3   -273.3 
022  28.7    422.8   -128.6   -112.7   -192.1 
023  30.0    221.4    -67.3    -59.0   -100.6 
024  31.4      0.0      0.0      0.0      0.0 

 

 
 
Sobrecarga + vehículo excepcional+PP+CP+PRET. 
Día[60.0] 
---------------------------------------------- 
Hipótesis característica o poco probable 
 
sec    X     TvInf    TvSup    TlInf    TlSup 
--------------------------------------------- 
000   0.0     28.5     -9.5     43.8     40.9 
001   1.3   -267.6   -665.3    -71.5   -112.9 
002   2.6    -10.7   -999.8   -155.7   -244.5 
003   3.9    265.0  -1215.5   -226.1   -357.6 
004   5.2     74.2  -1340.2   -290.2   -447.3 
005   6.5    -99.9  -1456.2   -341.5   -516.4 
006   7.8   -284.0  -1571.9   -397.4   -595.0 
007   9.1    -88.9  -1703.1   -437.3   -659.4 
008  10.5     69.4  -1810.0   -469.5   -711.4 
009  11.8    198.3  -1895.0   -496.2   -754.6 
010  13.1    258.5  -1945.3   -506.2   -770.3 
011  14.4    345.6  -1992.1   -526.7   -804.0 
012  15.7    364.0  -2004.3   -530.5   -810.2 
013  17.0    345.6  -1992.1   -526.7   -804.0 
014  18.3    290.3  -1955.7   -515.3   -785.5 
015  19.6    198.3  -1895.0   -496.2   -754.6 
016  20.9     69.4  -1810.0   -469.5   -711.4 
017  22.2    -88.9  -1703.1   -437.3   -659.4 
018  23.5   -284.0  -1571.9   -397.4   -595.0 
019  24.8   -287.6  -1440.8   -348.6   -522.4 
020  26.1     55.1  -1334.1   -284.9   -438.4 
021  27.4    265.0  -1215.5   -226.1   -357.6 
022  28.7    -10.7   -999.8   -155.7   -244.5 
023  30.0   -267.6   -665.3    -71.5   -112.9 
024  31.4     28.5     -9.5     43.8     40.9 
 
TminV= -2004.3  TmaxV=   364.0 
TminL=  -810.2  TmaxL=  -341.5 
 
TmaxV < fctmV[393.4] viga no fisurada 
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ELS: combinación frecuente. Día[   60.0] 
---------------------------------------- 
Coeficientes pretensado [0.95,1.05] 
Ponderación espesor pavimento [1.00,1.50] 
 
 
sec   X  TvInMin TvSuMin TlInMin TlSuMin TvInMax Tv SuMax TlInMax TlSuMax 
--------------------------------------------------- --------------------- 
000  0.0    28.5    -9.5    43.8    40.9    28.5    -9.5    43.8    40.9 
001  1.3  -488.9  -635.6   -44.7   -66.9  -367.2  - 598.0   -12.5   -12.3 
002  2.6  -479.8  -966.1  -106.4  -157.6  -154.6  - 848.2   -41.1   -51.6 
003  3.9  -373.0 -1157.7  -154.7  -233.6    41.7 -1 008.2   -62.9   -83.4 
004  5.2  -725.3 -1257.6  -199.2  -290.5  -195.8 -1 086.5   -83.7  -102.5 
005  6.5 -1010.4 -1354.3  -236.0  -336.2  -392.4 -1 168.8  -102.3  -120.7 
006  7.8 -1361.8 -1446.8  -274.4  -385.5  -605.2 -1 244.1  -119.6  -134.7 
007  9.1 -1261.9 -1564.3  -301.9  -429.2  -453.0 -1 344.2  -132.2  -153.7 
008 10.5 -1180.2 -1660.2  -324.3  -464.6  -329.1 -1 426.1  -142.5  -169.2 
009 11.8 -1116.7 -1735.8  -342.4  -493.5  -229.9 -1 489.8  -150.5  -181.2 
010 13.1 -1071.3 -1784.6  -350.9  -506.6  -174.9 -1 535.3  -156.3  -189.8 
011 14.4 -1044.0 -1822.2  -363.2  -526.6  -116.5 -1 562.6  -159.7  -195.0 
012 15.7 -1035.0 -1832.9  -365.8  -530.7  -102.3  -1571.7  -160.8  -196.7 
013 17.0 -1044.0 -1822.2  -363.2  -526.6  -116.5 -1 562.6  -159.7  -195.0 
014 18.3 -1071.3 -1789.8  -355.4  -514.2  -159.0 -1 535.3  -156.3  -189.8 
015 19.6 -1116.7 -1735.8  -342.4  -493.5  -229.9 -1 489.8  -150.5  -181.2 
016 20.9 -1180.2 -1660.2  -324.3  -464.6  -329.1 -1 426.1  -142.5  -169.2 
017 22.2 -1261.9 -1564.3  -301.9  -429.2  -453.0 -1 344.2  -132.2  -153.7 
018 23.5 -1361.8 -1446.8  -274.4  -385.5  -605.2 -1 244.1  -119.6  -134.7 
019 24.8 -1218.5 -1335.5  -240.2  -337.3  -590.3 -1 146.6  -103.5  -116.9 
020 26.1  -725.3 -1254.6  -196.5  -286.0  -205.4 -1 086.5   -83.7  -102.5 
021 27.4  -373.0 -1157.7  -154.7  -233.6    41.7 -1 008.2   -62.9   -83.4 
022 28.7  -479.8  -966.1  -106.4  -157.6  -154.6  - 848.2   -41.1   -51.6 
023 30.0  -488.9  -635.6   -44.7   -66.9  -367.2  - 598.0   -12.5   -12.3 
024 31.4    28.5    -9.5    43.8    40.9    28.5    -9.5    43.8    40.9 
 
TminV= -1832.9  TmaxV=  -102.3 
TminL=  -530.7  TmaxL=  -102.3 
 
TmaxV < fctmV[393.4] viga no fisurada 

 
 
 
 
 
 
ELS: combinación cuasi-permanente. Día[   60.0] 
----------------------------------------------- 
Coeficientes pretensado [0.95,1.05] 
Ponderación espesor pavimento [1.00,1.50] 
 
 
sec   X  TvInMin TvSuMin TlInMin TlSuMin TvInMax Tv SuMax TlInMax TlSuMax 
--------------------------------------------------- --------------------- 
000  0.0    28.5    -9.5    43.8    40.9    28.5    -9.5    43.8    40.9 
001  1.3  -488.9  -615.4   -27.0   -36.7  -433.6  - 598.0   -12.5   -12.3 
002  2.6  -479.8  -927.6   -72.6   -99.9  -281.5  - 848.2   -41.1   -51.6 
003  3.9  -373.0 -1102.5  -106.3  -151.6  -136.4 -1 008.2   -62.9   -83.4 
004  5.2  -725.3 -1187.6  -137.8  -187.2  -417.0 -1 086.5   -83.7  -102.5 
005  6.5 -1010.4 -1273.1  -164.8  -217.5  -641.1 -1 168.8  -102.3  -120.7 
006  7.8 -1361.8 -1352.4  -191.7  -247.6  -894.3 -1 244.1  -119.6  -134.7 
007  9.1 -1261.9 -1460.7  -211.1  -277.6  -770.7 -1 344.2  -132.2  -153.7 
008 10.5 -1180.2 -1549.1  -226.8  -302.1  -669.8 -1 426.1  -142.5  -169.2 
009 11.8 -1116.7 -1618.3  -239.4  -321.7  -590.1 -1 489.8  -150.5  -181.2 
010 13.1 -1071.3 -1665.6  -246.6  -332.6  -539.6 -1 535.3  -156.3  -189.8 
011 14.4 -1044.0 -1697.3  -253.8  -344.0  -499.1 -1 562.6  -159.7  -195.0 
012 15.7 -1035.0 -1707.2  -255.6  -346.8  -487.8 -1 571.7  -160.8  -196.7 
013 17.0 -1044.0 -1697.3  -253.8  -344.0  -499.1 -1 562.6  -159.7  -195.0 
014 18.3 -1071.3 -1667.7  -248.4  -335.6  -533.3 -1 535.3  -156.3  -189.8 
015 19.6 -1116.7 -1618.3  -239.4  -321.7  -590.1 -1 489.8  -150.5  -181.2 
016 20.9 -1180.2 -1549.1  -226.8  -302.1  -669.8 -1 426.1  -142.5  -169.2 
017 22.2 -1261.9 -1460.7  -211.1  -277.6  -770.7 -1 344.2  -132.2  -153.7 
018 23.5 -1361.8 -1352.4  -191.7  -247.6  -894.3 -1 244.1  -119.6  -134.7 
019 24.8 -1218.5 -1252.3  -167.2  -215.7  -845.2 -1 146.6  -103.5  -116.9 
020 26.1  -725.3 -1186.4  -136.8  -185.4  -420.8 -1 086.5   -83.7  -102.5 
021 27.4  -373.0 -1102.5  -106.3  -151.6  -136.4 -1 008.2   -62.9   -83.4 
022 28.7  -479.8  -927.6   -72.6   -99.9  -281.5  - 848.2   -41.1   -51.6 
023 30.0  -488.9  -615.4   -27.0   -36.7  -433.6  - 598.0   -12.5   -12.3 
024 31.4    28.5    -9.5    43.8    40.9    28.5    -9.5    43.8    40.9 
 
TminV= -1707.2  TmaxV=  -487.8 
TminL=  -346.8  TmaxL=  -102.3 
 
TmaxV < fctmV[393.4] viga no fisurada 
 
Todos los cables en zona comprimida  
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8. -  Servicio final  
-------------------- 
 
Características mecánicas 
------------------------- 
    Día:   10950.0 
 EcRefH: 4.230e+06 Módulo referencia homogeneizació n 
 EcViga: 4.230e+06 Módulo de la viga [n=1.00] 
 EcLosa: 3.786e+06 Módulo de la losa [n=0.90] 
FckV(t):  5441.0 
FckL(t):  3803.6 
 
  Gh: coordenada global del c.d.g. 
  Ah: área homogena 
 Ihx: inercia homogenea 
Usup: distancia al borde superior de la sección 
Uinf: distancia al borde inferior de la sección 
 
Sec    Gh        Ah       Ihx       Usup      Uinf 
--------------------------------------------------- -- 
00 -5.410e-01 7.388e-01 2.456e-01 5.410e-01 1.089e+ 00 
01 -5.497e-01 7.501e-01 2.537e-01 5.497e-01 1.080e+ 00 
02 -5.497e-01 7.501e-01 2.537e-01 5.497e-01 1.080e+ 00 
03 -5.540e-01 7.534e-01 2.569e-01 5.540e-01 1.076e+ 00 
04 -5.591e-01 7.573e-01 2.607e-01 5.591e-01 1.071e+ 00 
05 -5.663e-01 7.633e-01 2.657e-01 5.663e-01 1.064e+ 00 
06 -5.663e-01 7.633e-01 2.657e-01 5.663e-01 1.064e+ 00 
07 -5.663e-01 7.633e-01 2.657e-01 5.663e-01 1.064e+ 00 
08 -5.663e-01 7.633e-01 2.657e-01 5.663e-01 1.064e+ 00 
09 -5.663e-01 7.633e-01 2.657e-01 5.663e-01 1.064e+ 00 
10 -5.663e-01 7.633e-01 2.657e-01 5.663e-01 1.064e+ 00 
11 -5.663e-01 7.633e-01 2.657e-01 5.663e-01 1.064e+ 00 
12 -5.663e-01 7.633e-01 2.657e-01 5.663e-01 1.064e+ 00 
13 -5.663e-01 7.633e-01 2.657e-01 5.663e-01 1.064e+ 00 
14 -5.663e-01 7.633e-01 2.657e-01 5.663e-01 1.064e+ 00 
15 -5.663e-01 7.633e-01 2.657e-01 5.663e-01 1.064e+ 00 
16 -5.663e-01 7.633e-01 2.657e-01 5.663e-01 1.064e+ 00 
17 -5.663e-01 7.633e-01 2.657e-01 5.663e-01 1.064e+ 00 
18 -5.663e-01 7.633e-01 2.657e-01 5.663e-01 1.064e+ 00 
19 -5.663e-01 7.633e-01 2.657e-01 5.663e-01 1.064e+ 00 
20 -5.591e-01 7.573e-01 2.607e-01 5.591e-01 1.071e+ 00 
21 -5.540e-01 7.534e-01 2.569e-01 5.540e-01 1.076e+ 00 
22 -5.497e-01 7.501e-01 2.537e-01 5.497e-01 1.080e+ 00 
23 -5.497e-01 7.501e-01 2.537e-01 5.497e-01 1.080e+ 00 
24 -5.410e-01 7.388e-01 2.456e-01 5.410e-01 1.089e+ 00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sobrecarga + vehículo excepcional+PP+CP+PRET. 

       Día[10950.0] 
---------------------------------------------- 

  Hipótesis característica o poco probable 
 

sec    X     TvInf    TvSup    TlInf    TlSup 
--------------------------------------------- 
000   0.0    122.9    -63.3    181.6    157.3 
001   1.3   -102.3   -410.6     -4.7    -40.5 
002   2.6    124.1   -607.8   -113.7   -195.5 
003   3.9    399.1   -750.1   -194.5   -323.2 
004   5.2    324.1   -872.6   -271.0   -409.0 
005   6.5    272.2   -976.7   -333.0   -479.0 
006   7.8    177.2  -1085.2   -401.8   -553.2 
007   9.1    344.8  -1167.3   -447.6   -626.3 
008  10.5    480.6  -1234.1   -484.7   -685.5 
009  11.8    592.0  -1287.9   -515.2   -734.3 
010  13.1    639.4  -1316.1   -527.9   -753.8 
011  14.4    719.3  -1349.3   -550.1   -790.0 
012  15.7    735.2  -1357.0   -554.4   -797.0 
013  17.0    719.3  -1349.3   -550.1   -790.0 
014  18.3    671.5  -1326.3   -537.0   -769.1 
015  19.6    592.0  -1287.9   -515.2   -734.3 
016  20.9    480.6  -1234.1   -484.7   -685.5 
017  22.2    344.8  -1167.3   -447.6   -626.3 
018  23.5    177.2  -1085.2   -401.8   -553.2 
019  24.8    142.7   -985.4   -342.9   -478.1 
020  26.1    304.7   -866.7   -265.7   -399.9 
021  27.4    399.1   -750.1   -194.5   -323.2 
022  28.7    124.1   -607.8   -113.7   -195.5 
023  30.0   -102.3   -410.6     -4.7    -40.5 
024  31.4    122.9    -63.3    181.6    157.3 

 
TminV= -1357.0  TmaxV=   735.2 
TminL=  -797.0  TmaxL=  -333.0 

 
TmaxV > fctmV[428.0] viga  fisurada  

 
 
Tensiones en vigas y losas 
--------------------------- 
Día:       10950.0 
TvInf: tensión en borde inferior viga 
TvSup: tensión en borde superior viga 
TlInf: tensión en borde inferior losa 
TlSup: tensión en borde superior losa 
 
Sec     X     TvInf    TvSup    TlInf    TlSup 
---------------------------------------------- 
000    0.0   +122.9    -63.3   +181.6   +157.3 
001    1.3   -325.2   -344.6    +54.3    +61.0 
002    2.6   -301.6   -481.9     -0.9     -1.6 
003    3.9   -199.5   -569.9    -33.2    -47.4 
004    5.2   -420.1   -644.0    -66.3    -61.2 
005    6.5   -566.4   -711.6    -95.7    -79.5 
006    7.8   -797.3   -777.1   -126.1    -88.9 
007    9.1   -726.0   -828.8   -144.6   -116.1 
008   10.5   -667.8   -871.1   -159.8   -138.3 
009   11.8   -622.4   -903.9   -171.6   -155.6 
010   13.1   -590.0   -927.4   -180.0   -168.0 
011   14.4   -570.6   -941.5   -185.1   -175.4 
012   15.7   -564.1   -946.2   -186.8   -177.9 
013   17.0   -570.6   -941.5   -185.1   -175.4 
014   18.3   -590.0   -927.4   -180.0   -168.0 
015   19.6   -622.4   -903.9   -171.6   -155.6 
016   20.9   -667.8   -871.1   -159.8   -138.3 
017   22.2   -726.0   -828.8   -144.6   -116.1 
018   23.5   -797.3   -777.1   -126.1    -88.9 
019   24.8   -716.6   -713.7    -99.7    -68.6 
020   26.1   -420.1   -644.0    -66.3    -61.2 
021   27.4   -199.5   -569.9    -33.2    -47.4 
022   28.7   -301.6   -481.9     -0.9     -1.6 
023   30.0   -325.2   -344.6    +54.3    +61.0 
024   31.4   +122.9    -63.3   +181.6   +157.3 

 

 
 
 

 
Sobrecarga + vehículo excepcional 
--------------------------------- 

 
sec    X     TvInf    TvSup    TlInf    TlSup 
--------------------------------------------- 
000   0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 
001   1.3    222.9    -66.0    -59.0   -101.5 
002   2.6    425.8   -126.0   -112.8   -193.9 
003   3.9    598.6   -180.2   -161.3   -275.8 
004   5.2    744.2   -228.7   -204.7   -347.7 
005   6.5    838.6   -265.1   -237.3   -399.6 
006   7.8    974.5   -308.1   -275.7   -464.3 
007   9.1   1070.9   -338.5   -303.0   -510.2 
008  10.5   1148.3   -363.0   -324.9   -547.2 
009  11.8   1214.4   -383.9   -343.6   -578.6 
010  13.1   1229.4   -388.7   -347.9   -585.8 
011  14.4   1289.9   -407.8   -365.0   -614.6 
012  15.7   1299.3   -410.8   -367.6   -619.1 
013  17.0   1289.9   -407.8   -365.0   -614.6 
014  18.3   1261.6   -398.8   -357.0   -601.1 
015  19.6   1214.4   -383.9   -343.6   -578.6 
016  20.9   1148.3   -363.0   -324.9   -547.2 
017  22.2   1070.9   -338.5   -303.0   -510.2 
018  23.5    974.5   -308.1   -275.7   -464.3 
019  24.8    859.3   -271.7   -243.1   -409.4 
020  26.1    724.8   -222.7   -199.4   -338.7 
021  27.4    598.6   -180.2   -161.3   -275.8 
022  28.7    425.8   -126.0   -112.8   -193.9 
023  30.0    222.9    -66.0    -59.0   -101.5 
024  31.4      0.0      0.0      0.0      0.0 
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Movimientos 
----------- 
 
Uz: movimiento vertical  
(positivo hacia arriba) 
Gy: giro en radianes  
(positivo antihorario) 
 
Sec    Uz      Gy 
------------------- 
00  +0.000  -0.0002 
01  +0.000  -0.0001 
02  +0.000  +0.0000 
03  +0.000  +0.0003 
04  +0.000  +0.0005 
05  +0.001  +0.0005 
06  +0.002  +0.0003 
07  +0.002  +0.0000 
08  +0.002  -0.0001 
09  +0.002  -0.0002 
10  +0.002  -0.0001 
11  +0.001  -0.0001 
12  +0.001  +0.0000 
13  +0.001  +0.0001 
14  +0.002  +0.0002 
15  +0.002  +0.0003 
16  +0.002  +0.0002 
17  +0.003  +0.0000 
18  +0.002  -0.0002 
19  +0.002  -0.0006 
20  +0.001  -0.0007 
21  +0.000  -0.0004 
22  +0.000  -0.0001 
23  +0.000  +0.0000 
24  +0.000  +0.0000 
 
 

ELS: combinación frecuente. Día[10950.0] 
---------------------------------------- 
Coeficientes pretensado [0.95,1.05] 
Ponderación espesor pavimento [1.00,1.50] 
 
sec   X  TvInMin TvSuMin TlInMin TlSuMin TvInMax Tv SuMax TlInMax TlSuMax 
--------------------------------------------------- --------------------- 
000  0.0   122.9   -63.3   181.6   157.3   122.9   -63.3   181.6   157.3 
001  1.3  -325.2  -381.5    22.6     6.8  -203.9  - 344.6    54.3    61.0 
002  2.6  -342.1  -563.3   -67.4  -107.7   -29.3  - 470.8     4.9     0.8 
003  3.9  -237.6  -681.6  -125.8  -197.4   163.7  - 558.8   -27.4   -44.7 
004  5.2  -470.6  -782.6  -182.4  -248.6    33.8  - 633.1   -60.4   -59.7 
005  6.5  -628.7  -870.7  -229.7  -293.7   -50.1  - 701.1   -89.6   -78.9 
006  7.8  -883.3  -960.2  -281.2  -338.1  -184.5  - 766.2  -119.4   -87.7 
007  9.1  -812.0 -1029.0  -314.5  -389.9   -61.1  - 817.9  -137.9  -114.9 
008 10.5  -753.7 -1085.0  -341.5  -431.9    39.2  - 860.2  -153.1  -137.1 
009 11.8  -708.4 -1129.5  -363.3  -466.0   120.1  - 893.1  -164.9  -154.4 
010 13.1  -676.0 -1156.2  -374.4  -482.6   161.9  - 916.6  -173.3  -166.8 
011 14.4  -656.6 -1180.4  -388.3  -504.9   212.6  - 930.7  -178.4  -174.2 
012 15.7  -650.1 -1186.7  -391.4  -509.8   224.2   -935.4  -180.1  -176.7 
013 17.0  -656.6 -1180.4  -388.3  -504.9   212.6  - 930.7  -178.4  -174.2 
014 18.3  -676.0 -1161.3  -378.9  -490.3   177.9  - 916.6  -173.3  -166.8 
015 19.6  -708.4 -1129.5  -363.3  -466.0   120.1  - 893.1  -164.9  -154.4 
016 20.9  -753.7 -1085.0  -341.5  -431.9    39.2  - 860.2  -153.1  -137.1 
017 22.2  -812.0 -1029.0  -314.5  -389.9   -61.1  - 817.9  -137.9  -114.9 
018 23.5  -883.3  -960.2  -281.2  -338.1  -184.5  - 766.2  -119.4   -87.7 
019 24.8  -778.9  -876.1  -236.7  -287.8  -190.0  - 703.2   -93.7   -68.1 
020 26.1  -470.6  -779.6  -179.8  -244.1    24.1  - 633.1   -60.4   -59.7 
021 27.4  -237.6  -681.6  -125.8  -197.4   163.7  - 558.8   -27.4   -44.7 
022 28.7  -342.1  -563.3   -67.4  -107.7   -29.3  - 470.8     4.9     0.8 
023 30.0  -325.2  -381.5    22.6     6.8  -203.9  - 344.6    54.3    61.0 
024 31.4   122.9   -63.3   181.6   157.3   122.9   -63.3   181.6   157.3 
 
TminV= -1186.7  TmaxV=   224.2 
TminL=  -509.8  TmaxL=   -68.1 
 
TmaxV < fctmV[428.0] viga no fisurada  

 
 
 
 
 
 
ELS: combinación cuasi-permanente. Día[10950.0] 
----------------------------------------------- 
Coeficientes pretensado [0.95,1.05] 
Ponderación espesor pavimento [1.00,1.50] 
 
 
sec   X  TvInMin TvSuMin TlInMin TlSuMin TvInMax Tv SuMax TlInMax TlSuMax 
--------------------------------------------------- --------------------- 
000  0.0   122.9   -63.3   181.6   157.3   122.9   -63.3   181.6   157.3 
001  1.3  -325.2  -361.7    40.3    37.2  -270.8  - 344.6    54.3    61.0 
002  2.6  -342.1  -525.5   -33.6   -49.5  -157.1  - 470.8     4.9     0.8 
003  3.9  -237.6  -627.6   -77.4  -114.7   -15.9  - 558.8   -27.4   -44.7 
004  5.2  -470.6  -714.0  -121.0  -144.3  -189.4  - 633.1   -60.4   -59.7 
005  6.5  -628.7  -791.2  -158.5  -173.8  -301.7  - 701.1   -89.6   -78.9 
006  7.8  -883.3  -867.8  -198.5  -198.8  -476.9  - 766.2  -119.4   -87.7 
007  9.1  -812.0  -927.4  -223.6  -236.8  -382.4  - 817.9  -137.9  -114.9 
008 10.5  -753.7  -976.1  -244.0  -267.7  -305.3  - 860.2  -153.1  -137.1 
009 11.8  -708.4 -1014.3  -260.3  -292.4  -244.2  - 893.1  -164.9  -154.4 
010 13.1  -676.0 -1039.6  -270.0  -306.9  -207.0  - 916.6  -173.3  -166.8 
011 14.4  -656.6 -1058.0  -278.8  -320.5  -174.3  - 930.7  -178.4  -174.2 
012 15.7  -650.1 -1063.5  -281.1  -324.0  -165.6  - 935.4  -180.1  -176.7 
013 17.0  -656.6 -1058.0  -278.8  -320.5  -174.3  - 930.7  -178.4  -174.2 
014 18.3  -676.0 -1041.7  -271.9  -310.0  -200.5  - 916.6  -173.3  -166.8 
015 19.6  -708.4 -1014.3  -260.3  -292.4  -244.2  - 893.1  -164.9  -154.4 
016 20.9  -753.7  -976.1  -244.0  -267.7  -305.3  - 860.2  -153.1  -137.1 
017 22.2  -812.0  -927.4  -223.6  -236.8  -382.4  - 817.9  -137.9  -114.9 
018 23.5  -883.3  -867.8  -198.5  -198.8  -476.9  - 766.2  -119.4   -87.7 
019 24.8  -778.9  -794.6  -163.7  -165.0  -447.8  - 703.2   -93.7   -68.1 
020 26.1  -470.6  -712.8  -120.0  -142.5  -193.3  - 633.1   -60.4   -59.7 
021 27.4  -237.6  -627.6   -77.4  -114.7   -15.9  - 558.8   -27.4   -44.7 
022 28.7  -342.1  -525.5   -33.6   -49.5  -157.1  - 470.8     4.9     0.8 
023 30.0  -325.2  -361.7    40.3    37.2  -270.8  - 344.6    54.3    61.0 
024 31.4   122.9   -63.3   181.6   157.3   122.9   -63.3   181.6   157.3 
 
TminV= -1063.5  TmaxV=  -165.6 
TminL=  -324.0  TmaxL=   -68.1 
 
TmaxV < fctmV[428.0] viga no fisurada 
 
Todos los cables en zona comprimida 
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9. -  Esfuerzos, valores de cálculo  
--------------------------------- 
 
 
 
Sec   X       M            Q 
--------------------------------- 
00  0.00 +0.0000e+00  -1.3648e+02 
01  1.31 +1.5464e+02  -1.2734e+02 
02  2.61 +2.9559e+02  -1.1828e+02 
03  3.92 +4.2285e+02  -1.0928e+02 
04  5.23 +5.3642e+02  -1.0036e+02 
05  6.53 +6.2854e+02  -9.1491e+01 
06  7.84 +7.2247e+02  -8.2705e+01 
07  9.14 +7.9497e+02  -7.3988e+01 
08 10.45 +8.5377e+02  -6.5341e+01 
09 11.76 +9.0168e+02  -5.6763e+01 
10 13.06 +9.2385e+02  -4.8254e+01 
11 14.37 +9.5644e+02  -3.9815e+01 
12 15.68 +9.6328e+02  +2.1452e+01 
13 16.98 +9.5644e+02  +3.9815e+01 
14 18.29 +9.3590e+02  +4.8254e+01 
15 19.59 +9.0168e+02  +5.6763e+01 
16 20.90 +8.5377e+02  +6.5341e+01 
17 22.21 +7.9497e+02  +7.3988e+01 
18 23.51 +7.2247e+02  +8.2705e+01 
19 24.82 +6.3629e+02  +9.1491e+01 
20 26.12 +5.2935e+02  +1.0036e+02 
21 27.43 +4.2285e+02  +1.0928e+02 
22 28.74 +2.9559e+02  +1.1828e+02 
23 30.04 +1.5464e+02  +1.2734e+02 
24 31.35 -5.0787e-13  +1.3648e+02 

 

 
 
 
 
si     : Bloque compresiones (x/h) (excepto Dominio  5) 
beta   : Angulo dirección flexión con eje x 
EcComp : Deformación hormigón en compresión (*10^3)  
EsTrac : Deformación acero en tracción (*10^3) 
H      : Canto de la sección 
D      : Canto útil 
X      : Profundidad bloque de compresiones 
*      : Significa error en cálculo 
 
idS idE    si    beta   EcComp  EsTrac    H      D      X 
--------------------------------------------------- -------- 
000 00  0.000    0.00   +0.00   +0.00   0.00   0.00    0.00 
001 00  0.126   90.00   -1.48  +10.00   1.63   1.60    0.21 
002 00  0.126   90.00   -1.48  +10.00   1.63   1.60    0.21 
003 00  0.144   90.00   -1.71  +10.00   1.63   1.60    0.23 
004 00  0.165   90.00   -2.02  +10.00   1.63   1.60    0.27 
005 00  0.200   90.00   -2.55  +10.00   1.63   1.60    0.33 
006 00  0.200   90.00   -2.55  +10.00   1.63   1.60    0.33 
007 00  0.200   90.00   -2.55  +10.00   1.63   1.60    0.33 
008 00  0.200   90.00   -2.55  +10.00   1.63   1.60    0.33 
009 00  0.200   90.00   -2.55  +10.00   1.63   1.60    0.33 
010 00  0.200   90.00   -2.55  +10.00   1.63   1.60    0.33 
011 00  0.200   90.00   -2.55  +10.00   1.63   1.60    0.33 
012 00  0.200   90.00   -2.55  +10.00   1.63   1.60    0.33 
013 00  0.200   90.00   -2.55  +10.00   1.63   1.60    0.33 
014 00  0.200   90.00   -2.55  +10.00   1.63   1.60    0.33 
015 00  0.200   90.00   -2.55  +10.00   1.63   1.60    0.33 
016 00  0.200   90.00   -2.55  +10.00   1.63   1.60    0.33 
017 00  0.200   90.00   -2.55  +10.00   1.63   1.60    0.33 
018 00  0.200   90.00   -2.55  +10.00   1.63   1.60    0.33 
019 00  0.200   90.00   -2.55  +10.00   1.63   1.60    0.33 
020 00  0.165   90.00   -2.02  +10.00   1.63   1.60    0.27 
021 00  0.144   90.00   -1.71  +10.00   1.63   1.60    0.23 
022 00  0.126   90.00   -1.48  +10.00   1.63   1.60    0.21 
023 00  0.126   90.00   -1.48  +10.00   1.63   1.60    0.21 
024 00  0.000    0.00   +0.00   +0.00   0.00   0.00    0.00 

 
Estado límite último ELU 
------------------------ 
 
idS: índice de sección 
idE: índice de esfuerzo en cada sección 
cNz: Nu/Nd 
cMx: Mxu/Mxd 
cMy: Myu/Myd 
 []: Número de elemento o nudo 
  *: Significa error en el cálculo 
 
idS idE    Nd        Mxd        Myd        Mxu        Myu      cNz    cMx    cMy 
--------------------------------------------------- ------------------------------ 
000 00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00  0.00   0.00   0.00 
001 00 +0.000e+00 -1.546e+02 +0.000e+00 -5.497e+02 -3.843e-11  1.00   3.55   1.00 
002 00 +0.000e+00 -2.956e+02 +0.000e+00 -5.497e+02 -3.843e-11  1.00   1.86   1.00 
003 00 +0.000e+00 -4.228e+02 +0.000e+00 -6.957e+02 -7.108e-05  1.00   1.65   1.00 
004 00 -1.750e-02 -5.364e+02 +0.000e+00 -8.681e+02 -2.738e-03  1.00   1.62   1.00 
005 00 +0.000e+00 -6.285e+02 +0.000e+00 -1.110e+03 -1.511e-03  1.00   1.77   1.00 
006 00 +0.000e+00 -7.225e+02 +0.000e+00 -1.110e+03 -1.511e-03  1.00   1.54   1.00 
007 00 +0.000e+00 -7.950e+02 +0.000e+00 -1.110e+03 -1.511e-03  1.00   1.40   1.00 
008 00 +0.000e+00 -8.538e+02 +0.000e+00 -1.110e+03 -1.511e-03  1.00   1.30   1.00 
009 00 +0.000e+00 -9.017e+02 +0.000e+00 -1.110e+03 -1.511e-03  1.00   1.23   1.00 
010 00 +0.000e+00 -9.238e+02 +0.000e+00 -1.110e+03 -1.511e-03  1.00   1.20   1.00 
011 00 +0.000e+00 -9.564e+02 +0.000e+00 -1.110e+03 -1.511e-03  1.00   1.16   1.00 
012 00 +0.000e+00 -9.633e+02 +0.000e+00 -1.110e+03 -1.511e-03  1.00   1.15   1.00 
013 00 +0.000e+00 -9.564e+02 +0.000e+00 -1.110e+03 -1.511e-03  1.00   1.16   1.00 
014 00 +0.000e+00 -9.359e+02 +0.000e+00 -1.110e+03 -1.511e-03  1.00   1.19   1.00 
015 00 +0.000e+00 -9.017e+02 +0.000e+00 -1.110e+03 -1.511e-03  1.00   1.23   1.00 
016 00 +0.000e+00 -8.538e+02 +0.000e+00 -1.110e+03 -1.511e-03  1.00   1.30   1.00 
017 00 +0.000e+00 -7.950e+02 +0.000e+00 -1.110e+03 -1.511e-03  1.00   1.40   1.00 
018 00 +0.000e+00 -7.225e+02 +0.000e+00 -1.110e+03 -1.511e-03  1.00   1.54   1.00 
019 00 +0.000e+00 -6.363e+02 +0.000e+00 -1.110e+03 -1.511e-03  1.00   1.74   1.00 
020 00 -1.750e-02 -5.293e+02 +0.000e+00 -8.681e+02 -2.738e-03  1.00   1.64   1.00 
021 00 +0.000e+00 -4.228e+02 +0.000e+00 -6.957e+02 -7.108e-05  1.00   1.65   1.00 
022 00 +0.000e+00 -2.956e+02 +0.000e+00 -5.497e+02 -3.843e-11  1.00   1.86   1.00 
023 00 +0.000e+00 -1.546e+02 +0.000e+00 -5.497e+02 -3.843e-11  1.00   3.55   1.00 
024 00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00  0.00   0.00   0.00 
--------------------------------------------------- ------------------------------ 
MINIMOS VA[012]                                                1.00  1.152  1.000  
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10. -  Rasantes  
--------------- 
 
 
Fd: fuerza de compresión sobre la losa para Md 
Rd: gradiente de Fd (rasante) 
Lp:  3.92 Longitud de redistribución plástica 
 
Sec    X      Fd         Rd 
------------------------------- 
000  0.00 +0.000e+00 -7.457e+01 
001  1.31 -1.295e+02 -7.457e+01 
002  2.61 -2.222e+02 -7.457e+01 
003  3.92 -2.922e+02 -7.457e+01 
004  5.23 -3.497e+02 -4.040e+01 
005  6.53 -3.894e+02 -4.040e+01 
006  7.84 -4.505e+02 -4.040e+01 
007  9.14 -4.977e+02 -3.011e+01 
008 10.45 -5.336e+02 -3.011e+01 
009 11.76 -5.685e+02 -3.011e+01 
010 13.06 -5.761e+02 -1.011e+01 
011 14.37 -5.992e+02 -1.011e+01 
012 15.68 -6.081e+02 +0.000e+00 
013 16.98 -5.992e+02 +1.011e+01 
014 18.29 -5.923e+02 +1.011e+01 
015 19.59 -5.685e+02 +3.011e+01 
016 20.90 -5.336e+02 +3.011e+01 
017 22.21 -4.977e+02 +3.011e+01 
018 23.51 -4.505e+02 +4.040e+01 
019 24.82 -3.944e+02 +4.040e+01 
020 26.12 -3.451e+02 +4.040e+01 
021 27.43 -2.922e+02 +7.457e+01 
022 28.74 -2.222e+02 +7.457e+01 
023 30.04 -1.295e+02 +7.457e+01 
024 31.35 +0.000e+00 +7.457e+01 

 

 
Armadura de rasante 
------------------- 

Fcd: 2000.00  Resistencia de cálculo del hormigón 
Fyd:    4.00  Resistencia de cálculo del acero 

 
Su1: Rasante último por compresión del hormigón 

Rd< Su1=0.5*(0.6*Fcd)*ho 
Rd= Su2=As*Fyd 

Hc: Espesor de hormigón en la sección en estudio 
As: Armadura necesaria por unidad longitud 

 
IdR   Hc     Su1 

------------------ 
00   0.19   114.00  En losa voladizo 

 
Sec    X    As00 
---------------- 

000  0.00   5.70  Hor. bien 
001  1.31   5.70  Hor. bien 
002  2.61   5.70  Hor. bien 
003  3.92   5.70  Hor. bien 
004  5.23   3.09  Hor. bien 
005  6.53   3.09  Hor. bien 
006  7.84   3.09  Hor. bien 
007  9.14   2.30  Hor. bien 
008 10.45   2.30  Hor. bien 
009 11.76   2.30  Hor. bien 
010 13.06   0.77  Hor. bien 
011 14.37   0.77  Hor. bien 
012 15.68   0.00  Hor. bien 
013 16.98   0.77  Hor. bien 
014 18.29   0.77  Hor. bien 
015 19.59   2.30  Hor. bien 
016 20.90   2.30  Hor. bien 
017 22.21   2.30  Hor. bien 
018 23.51   3.09  Hor. bien 
019 24.82   3.09  Hor. bien 
020 26.12   3.09  Hor. bien 
021 27.43   5.70  Hor. bien 
022 28.74   5.70  Hor. bien 
023 30.04   5.70  Hor. bien 
024 31.35   5.70  Hor. bien  

11. -  Junta de hormigonado  
(Viga-Losa) 
--------------------------------- 
Considerada junta de rugosidad alta 
AnchoJ:   0.88  Ancho total de la junta 
FckMin: 3000.0  Resistencia mínima  
                de los hormigones 
  Fctd: 136.91  Resistencia de cálculo 
                a tracción del hormigón 
   Rcd:  48.19  Rasante resistido  
                por el hormigón 
   Fyd:   4.00  Resistencia de cálculo  
                del acero 
AstMin:   8.52  Armadura mínima en la junta 
 
Sec    X      Rd      Ast 
-------------------------- 
000  0.00 +7.457e+01  8.52 
001  1.31 +7.457e+01  8.52 
002  2.61 +7.457e+01  8.52 
003  3.92 +7.457e+01  8.52 
004  5.23 +4.040e+01  8.52 
005  6.53 +4.040e+01  8.52 
006  7.84 +4.040e+01  8.52 
007  9.14 +3.011e+01  8.52 
008 10.45 +3.011e+01  8.52 
009 11.76 +3.011e+01  8.52 
010 13.06 +1.011e+01  8.52 
011 14.37 +1.011e+01  8.52 
012 15.68 +0.000e+00  8.52 
013 16.98 +1.011e+01  8.52 
014 18.29 +1.011e+01  8.52 
015 19.59 +3.011e+01  8.52 
016 20.90 +3.011e+01  8.52 
017 22.21 +3.011e+01  8.52 
018 23.51 +4.040e+01  8.52 
019 24.82 +4.040e+01  8.52 
020 26.12 +4.040e+01  8.52 
021 27.43 +7.457e+01  8.52 
022 28.74 +7.457e+01  8.52 
023 30.04 +7.457e+01  8.52 
024 31.35 +7.457e+01  8.52  

 
 
 
 
12.-Cortante 
------------- 
TetaE: 45.0 (grados) ángulo de las bielas de hormig ón 
AlfaC: 90.0 (grados) ángulo de la armadura de corta nte 
 
 b0: ancho mínimo 
 Vd: valor de cálculo del cortante 
Vcu: cortante resistido por el hormigón 
Vu1: cortante de agotamiento por compresión del alm a 
Ast: cuantía de armadura necesaria (Area/m) 
 
idSec  X    bo    D     Vd     Vcu    Vu1    Ast 
------------------------------------------------- 
001  1.31  0.13  1.60  127.3   13.4  187.2  18.67 H or. bien 
002  2.61  0.13  1.60  118.3   13.5  187.2  17.16 H or. bien 
003  3.92  0.13  1.60  109.3   13.5  187.2  15.84 H or. bien 
004  5.23  0.13  1.60  100.4   14.0  187.2  14.45 H or. bien 
005  6.53  0.13  1.60   91.5   14.4  187.2  13.15 H or. bien 
006  7.84  0.13  1.60   82.7   14.9  187.2  11.56 H or. bien 
007  9.14  0.13  1.60   74.0   14.9  187.2  10.08 H or. bien 
008 10.45  0.13  1.60   65.3   14.9  187.2   8.61 H or. bien 
009 11.76  0.13  1.60   56.8   14.9  187.2   7.15 H or. bien 
010 13.06  0.13  1.60   48.3   14.8  187.2   5.70 H or. bien 
011 14.37  0.13  1.60   39.8   14.8  187.2   4.26 H or. bien 
012 15.68  0.13  1.60   21.5   14.8  187.2   1.91 H or. bien 
013 16.98  0.13  1.60   39.8   14.8  187.2   4.26 H or. bien 
014 18.29  0.13  1.60   48.3   14.8  187.2   5.70 H or. bien 
015 19.59  0.13  1.60   56.8   14.9  187.2   7.15 H or. bien 
016 20.90  0.13  1.60   65.3   14.9  187.2   8.61 H or. bien 
017 22.21  0.13  1.60   74.0   14.9  187.2  10.08 H or. bien 
018 23.51  0.13  1.60   82.7   14.9  187.2  11.56 H or. bien 
019 24.82  0.13  1.60   91.5   14.7  187.2  13.11 H or. bien 
020 26.12  0.13  1.60  100.4   14.0  187.2  14.45 H or. bien 
021 27.43  0.13  1.60  109.3   13.5  187.2  15.84 H or. bien 
022 28.74  0.13  1.60  118.3   13.5  187.2  17.16 H or. bien 
023 30.04  0.13  1.60  127.3   13.4  187.2  18.67 H or. bien 
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13.- Sección en apoyo 
--------------------- 
Id       T     Uz     Gy 
-------------------------- 
000     4.0  +0.000 +0.004 
001     4.8  +0.000 +0.004 
002     5.7  +0.000 +0.005 
003     6.9  +0.000 +0.005 
004     8.2  +0.000 +0.005 
005     9.8  +0.000 +0.005 
006    11.8  +0.000 +0.005 
007    14.1  +0.000 +0.005 
008    17.0  +0.000 +0.005 
009    20.3  +0.000 +0.005 
010    21.0  +0.000 +0.005 
011    21.0  +0.000 +0.001 
012    21.3  +0.000 +0.001 
013    21.7  +0.000 +0.000 
014    22.2  +0.000 +0.000 
015    22.7  +0.000 +0.000 
016    23.4  +0.000 +0.000 
017    24.2  +0.000 +0.000 
018    25.2  +0.000 +0.000 
019    26.3  +0.000 +0.000 
020    27.7  +0.000 +0.000 
021    28.0  +0.000 +0.000 
022    28.0  +0.000 -0.001 
023    29.5  +0.000 -0.001 
024    31.3  +0.000 -0.001 
025    33.4  +0.000 -0.001 
026    35.9  +0.000 -0.001 
027    39.0  +0.000 -0.001 
028    42.7  +0.000 -0.001 
029    47.1  +0.000 -0.001 
030    52.4  +0.000 -0.001 
031    58.8  +0.000 -0.001 
032    60.0  +0.000 -0.001 
033    60.0  +0.000 -0.001 
034    66.6  +0.000 -0.001 
035    75.7  +0.000 -0.001 
036    88.3  +0.000 -0.001 
037   105.6  +0.000 -0.001 
038   129.6  +0.000 +0.000 
039   162.6  +0.000 +0.000 
040   208.2  +0.000 +0.000 
041   271.2  +0.000 +0.000 
042   358.0  +0.000 +0.000 
043   477.9  +0.000 +0.000 
044   643.3  +0.000 +0.000 
045   871.5  +0.000 +0.000 
046  1186.5  +0.000 +0.000 
047  1621.2  +0.000 +0.000 
048  2221.0  +0.000 +0.000 
049  3048.8  +0.000 +0.000 
050  4191.1  +0.000 +0.000 
051  5767.6  +0.000 +0.000 
052  7943.1  +0.000 +0.000 
053 10945.2  +0.000 +0.000 
054 10950.0  +0.000 +0.000 

 

 
 
14.- Sección cuarto luz 
--------------------------- 
Id        T     TvInf    TvSup    TlInf    TlSup    Uz     Gy 
--------------------------------------------------- ------------- 
000      4.0  -2514.5   -770.5     +0.0     +0.0  + 0.028 +0.003 
001      4.8  -2328.3   -795.7     +0.0     +0.0  + 0.033 +0.003 
002      5.7  -2280.3   -801.3     +0.0     +0.0  + 0.033 +0.003 
003      6.9  -2242.7   -805.4     +0.0     +0.0  + 0.034 +0.003 
004      8.2  -2209.4   -808.9     +0.0     +0.0  + 0.035 +0.004 
005      9.8  -2178.2   -812.1     +0.0     +0.0  + 0.035 +0.004 
006     11.8  -2148.0   -815.1     +0.0     +0.0  + 0.036 +0.004 
007     14.1  -2118.1   -817.9     +0.0     +0.0  + 0.036 +0.004 
008     17.0  -2088.3   -820.7     +0.0     +0.0  + 0.037 +0.004 
009     20.3  -2058.2   -823.4     +0.0     +0.0  + 0.037 +0.004 
010     21.0  -2053.0   -823.9     +0.0     +0.0  + 0.037 +0.004 
011     21.0  -1416.3  -1629.2     +0.0     +0.0  + 0.010 +0.001 
012     21.3  -1457.0  -1558.0    -10.2    -14.3  + 0.006 +0.001 
013     21.7  -1467.6  -1530.7    -12.1    -17.7  + 0.006 +0.001 
014     22.2  -1474.7  -1508.6    -13.4    -20.0  + 0.005 +0.001 
015     22.7  -1480.1  -1488.9    -14.6    -21.9  + 0.005 +0.001 
016     23.4  -1484.1  -1470.2    -16.0    -23.6  + 0.005 +0.001 
017     24.2  -1487.1  -1451.7    -17.7    -25.3  + 0.005 +0.001 
018     25.2  -1489.2  -1433.1    -19.7    -27.0  + 0.005 +0.001 
019     26.3  -1490.3  -1414.1    -22.0    -28.7  + 0.004 +0.001 
020     27.7  -1490.6  -1394.3    -24.8    -30.5  + 0.004 +0.001 
021     28.0  -1490.4  -1391.0    -25.3    -30.8  + 0.004 +0.001 
022     28.0  -1262.3  -1472.9    -90.0   -135.7  - 0.001 +0.000 
023     29.5  -1274.6  -1455.0    -87.4   -126.9  - 0.003 +0.000 
024     31.3  -1276.4  -1435.3    -89.5   -126.7  - 0.003 +0.000 
025     33.4  -1276.4  -1414.4    -92.3   -127.1  - 0.003 +0.000 
026     35.9  -1275.1  -1392.4    -95.8   -127.9  - 0.003 +0.000 
027     39.0  -1272.5  -1368.9    -99.9   -129.0  - 0.003 +0.000 
028     42.7  -1268.6  -1344.2   -104.5   -130.3  - 0.003 +0.000 
029     47.1  -1263.5  -1318.1   -109.6   -131.8  - 0.003 +0.000 
030     52.4  -1257.0  -1290.7   -115.1   -133.4  - 0.003 +0.000 
031     58.8  -1249.2  -1262.2   -120.9   -135.0  - 0.003 +0.000 
032     60.0  -1247.7  -1257.5   -121.8   -135.2  - 0.003 +0.000 
033     60.0  -1247.7  -1257.5   -121.8   -135.2  - 0.003 +0.000 
034     66.6  -1239.7  -1232.7   -126.8   -136.6  - 0.003 +0.000 
035     75.7  -1229.3  -1202.5   -133.0   -138.3  - 0.002 +0.000 
036     88.3  -1215.9  -1167.0   -140.2   -140.2  - 0.002 +0.000 
037    105.6  -1199.2  -1126.6   -148.3   -142.1  - 0.001 +0.000 
038    129.6  -1178.8  -1082.5   -156.6   -143.8  - 0.001 +0.000 
039    162.6  -1154.8  -1036.1   -164.7   -145.1  + 0.000 +0.000 
040    208.2  -1127.4   -989.5   -171.7   -145.5  + 0.001 +0.000 
041    271.2  -1097.2   -944.7   -176.9   -144.8  + 0.001 +0.000 
042    358.0  -1065.0  -903.7    -179.9   -142.8  + 0.002 +0.000 
043    477.9  -1031.8   -868.1   -180.3   -139.3  + 0.002 +0.000 
044    643.3   -998.8   -838.9   -178.1   -134.6  + 0.003 +0.000 
045    871.5   -967.1   -816.4   -173.7   -128.7  + 0.003 +0.000 
046   1186.5   -937.4   -800.2   -167.7   -122.3  + 0.003 +0.000 
047   1621.2   -910.2   -789.2   -160.8   -115.7  + 0.003 +0.000 
048   2221.0   -885.7   -782.5   -153.6   -109.3  + 0.003 +0.000 
049   3048.8   -864.0   -778.8   -146.7   -103.6  + 0.003 +0.000 
050   4191.1   -844.6   -777.2   -140.4    -98.6  + 0.002 +0.000 
051   5767.6   -827.3   -776.7   -134.8    -94.5  + 0.002 +0.000 
052   7943.1   -811.7   -776.8   -130.0    -91.3  + 0.002 +0.000 
053  10945.2   -797.3   -777.1   -126.1    -88.9  + 0.002 +0.000 
054  10950.0   -797.3   -777.1   -126.1    -88.9  + 0.002 +0.000 
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2.9. Llosa  
 

2.9.1. Esforços en la llosa 
 

Per a la comprovació a flexió a partir del model 3D complet del pont s’ha realitzat 

l’envolupant de tots els resultats obtinguts per als elements placa que simulen el comportament 

de la llosa; distingint entre la zona central de la llosa, i la zona pròxima als suports, en les quals 

els esforços són majors; i on Mx són els moments longitudinals per unitat d’ample i My són 

moments transversals per unitat d’ample. 

 
 
15.- Sección central 
--------------------- 
Id        T     TvInf    TvSup    TlInf    TlSup 
------------------------------------------------ 
000      4.0  -2367.2   -961.2     +0.0     +0.0 
001      4.8  -2191.3   -981.3     +0.0     +0.0 
002      5.7  -2145.7   -985.5     +0.0     +0.0 
003      6.9  -2110.0   -988.7     +0.0     +0.0 
004      8.2  -2078.3   -991.3     +0.0     +0.0 
005      9.8  -2048.6   -993.7     +0.0     +0.0 
006     11.8  -2019.8   -995.9     +0.0     +0.0 
007     14.1  -1991.4   -998.0     +0.0     +0.0 
008     17.0  -1962.9  -1000.1     +0.0     +0.0 
009     20.3  -1934.2  -1002.1     +0.0     +0.0 
010     21.0  -1929.2  -1002.4     +0.0     +0.0 
011     21.0  -1080.4  -2076.2     +0.0     +0.0 
012     21.3  -1135.5  -1981.1    -14.7    -20.1 
013     21.7  -1150.8  -1944.2    -18.1    -25.8 
014     22.2  -1161.7  -1914.4    -20.6    -29.9 
015     22.7  -1170.4  -1887.8    -23.0    -33.4 
016     23.4  -1177.7  -1862.5    -25.4    -36.6 
017     24.2  -1183.8  -1837.7    -28.0    -39.7 
018     25.2  -1188.9  -1812.8    -30.9    -42.8 
019     26.3  -1193.2  -1787.4    -34.3    -46.0 
020     27.7  -1196.6  -1761.1    -38.0    -49.3 
021     28.0  -1197.0  -1756.7    -38.7    -49.8 
022     28.0   -892.8  -1865.9   -124.9   -189.7 
023     29.5   -912.3  -1842.2   -121.4   -178.8 
024     31.3   -918.2  -1816.2   -124.0   -179.2 
025     33.4   -922.3  -1788.8   -127.6   -180.6 
026     35.9   -925.1  -1759.9   -131.9   -182.5 
027     39.0   -926.7  -1729.3   -136.9   -184.9 
028     42.7   -927.1  -1697.1   -142.4   -187.5 
029     47.1   -926.5  -1663.2   -148.5   -190.4 
030     52.4   -924.6  -1627.9   -155.1   -193.5 
031     58.8   -921.6  -1591.1   -162.0   -196.8 
032     60.0   -920.8  -1585.1   -163.0   -197.2 
033     60.0   -920.8  -1585.1   -163.0   -197.2 
034     66.6   -917.0  -1553.2   -168.9   -199.9 
035     75.7   -911.5  -1514.5   -176.3   -203.2 
036     88.3   -903.9  -1469.0   -184.8   -206.9 
037    105.6   -893.7  -1417.4   -194.4   -211.0 
038    129.6   -880.5  -1361.1   -204.3   -215.0 
039    162.6   -864.0  -1301.9   -214.0   -218.5 
040    208.2   -844.4  -1242.4   -222.7   -221.2 
041    271.2   -821.8  -1185.0   -229.5   -222.7 
042    358.0   -796.8  -1132.1   -233.8   -222.6 
043    477.9   -770.3  -1085.7   -235.4   -220.8 
044    643.3   -743.3  -1047.0   -234.3   -217.4 
045    871.5   -716.7  -1016.2   -230.9   -212.8 
046   1186.5   -691.3   -992.8   -225.6   -207.4 
047   1621.2   -667.7   -976.0   -219.4   -201.6 
048   2221.0   -646.1   -964.5   -212.8   -196.0 
049   3048.8   -626.6   -956.9   -206.3   -190.9 
050   4191.1   -608.9   -952.1   -200.3   -186.5 
051   5767.6   -592.8   -949.2   -195.1   -182.8 
052   7943.1   -578.0   -947.4   -190.6   -180.0 
053  10945.2   -564.1   -946.2   -186.8   -177.9 
054  10950.0   -564.1   -946.2   -186.8   -177.9 
 

 

15. -  Sección central  
---------------------  

 
 

Id       T     Uz     Gy 
-------------------------- 
000     4.0  +0.038 +0.000 
001     4.8  +0.045 +0.000 
002     5.7  +0.046 +0.000 
003     6.9  +0.047 +0.000 
004     8.2  +0.048 +0.000 
005     9.8  +0.049 +0.000 
006    11.8  +0.050 +0.000 
007    14.1  +0.050 +0.000 
008    17.0  +0.051 +0.000 
009    20.3  +0.051 +0.000 
010    21.0  +0.051 +0.000 
011    21.0  +0.013 +0.000 
012    21.3  +0.008 +0.000 
013    21.7  +0.007 +0.000 
014    22.2  +0.007 +0.000 
015    22.7  +0.006 +0.000 
016    23.4  +0.006 +0.000 
017    24.2  +0.006 +0.000 
018    25.2  +0.006 +0.000 
019    26.3  +0.006 +0.000 
020    27.7  +0.006 +0.000 
021    28.0  +0.006 +0.000 
022    28.0  -0.002 +0.000 
023    29.5  -0.005 +0.000 
024    31.3  -0.005 +0.000 
025    33.4  -0.005 +0.000 
026    35.9  -0.005 +0.000 
027    39.0  -0.005 +0.000 
028    42.7  -0.005 +0.000 
029    47.1  -0.005 +0.000 
030    52.4  -0.005 +0.000 
031    58.8  -0.005 +0.000 
032    60.0  -0.005 +0.000 
033    60.0  -0.005 +0.000 
034    66.6  -0.004 +0.000 
035    75.7  -0.004 +0.000 
036    88.3  -0.003 +0.000 
037   105.6  -0.003 +0.000 
038   129.6  -0.002 +0.000 
039   162.6  -0.001 +0.000 
040   208.2  +0.000 +0.000 
041   271.2  +0.001 +0.000 
042   358.0  +0.001 +0.000 
043   477.9  +0.002 +0.000 
044   643.3  +0.003 +0.000 
045   871.5  +0.003 +0.000 
046  1186.5  +0.003 +0.000 
047  1621.2  +0.003 +0.000 
048  2221.0  +0.003 +0.000 
049  3048.8  +0.002 +0.000 
050  4191.1  +0.002 +0.000 
051  5767.6  +0.002 +0.000 
052  7943.1  +0.002 +0.000 
053 10945.2  +0.001 +0.000 
054 10950.0  +0.001 +0.000 
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Llosa en zona central  

 

 

 

Llosa en zona de cantell  

 

Momentos transversales. Zona central

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0
MyMax,c

MyMin,c

Momentos longitudinales. Zona central
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Momentos transversales. Zona borde
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2.9.2. Dimensionament flexió transversal 
 

Per al dimensionament de la llosa i disposició d’armadura per a resistir la flexió 

transversal es seguirà utilitzant el mateix programa informàtic, tot obtenint els següents 

resultats i quanties: 

 

 

 

Momentos longitudinales. Zona borde 
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Flexión transversal. Zona central

Datos: 
h: 0.170 m Canto
b: 1.000 m Ancho

rec: 0.010 m Recubrimiento
d: 0.160 m Canto útil

fck: 3000 Tm / m2 Resistencia caracteristica hormigón
Gc: 1.50  --- Coeficiente minoración hormigón
fcd: 2000 Tm / m2 Resistencia de cálculo hormigón
fyk: 5.10 Tm / cm2 Resistencia característica del acero
gy: 1.15  --- Coeficiente minoración del acero

fyd: 4.43 Tm / cm2 Resistencia de cálculo del acero

Flexión  positiva:
Md: 6.13 Tm x m Momento de diseño

y: 0.024 m Altura bloque compresión = d - ( d^2 - 2*Md / 0.85 / fcd / b)^0.5
z: 0.148 m Brazo mecánico

Uc: 41.46 Tm Capacidad mecánica de la armadura = 0.85 * fcd * y * b
As: 9.35 cm2 Area de armadura necesaria = Uc / fyd

Flexión negativa:
Md: -4.19 Tm x m Momento de diseño

y: 0.016 m Altura bloque compresión = d - ( d^2 - 2*Md / 0.85 / fcd / b)^0.5
z: 0.152 m Brazo mecánico

Uc: 27.58 Tm Capacidad mecánica de la armadura = 0.85 * fcd * y * b
As: 6.22 cm2 Area de armadura necesaria = Uc / fyd

Moments longitudinals. Zona cantell  
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2.9.3. Dimensionament flexió longitudinal 
 

Per al dimensionament de la llosa i disposició d’armadura per a resistir la flexió 

longitudinal es seguirà utilitzant el mateix programa informàtic, tot obtenint els següents 

resultats i quanties: 

 

Flexión transversal. Zona borde

Datos: 
h: 0.170 m Canto
b: 1.000 m Ancho

rec: 0.010 m Recubrimiento
d: 0.160 m Canto útil

fck: 3000 Tm / m2 Resistencia caracteristica hormigón
Gc: 1.50  --- Coeficiente minoración hormigón
fcd: 2000 Tm / m2 Resistencia de cálculo hormigón
fyk: 5.10 Tm / cm2 Resistencia característica del acero
gy: 1.15  --- Coeficiente minoración del acero

fyd: 4.43 Tm / cm2 Resistencia de cálculo del acero

Flexión  positiva:
Md: 6.13 Tm x m Momento de diseño

y: 0.024 m Altura bloque compresión = d - ( d^2 - 2*Md / 0.85 / fcd / b)^0.5
z: 0.148 m Brazo mecánico

Uc: 41.46 Tm Capacidad mecánica de la armadura = 0.85 * fcd * y * b
As: 9.35 cm2 Area de armadura necesaria = Uc / fyd

Flexión negativa:
Md: -6.09 Tm x m Momento de diseño

y: 0.024 m Altura bloque compresión = d - ( d^2 - 2*Md / 0.85 / fcd / b)^0.5
z: 0.148 m Brazo mecánico

Uc: 41.20 Tm Capacidad mecánica de la armadura = 0.85 * fcd * y * b
As: 9.29 cm2 Area de armadura necesaria = Uc / fyd

Flexión Longitudinal

Datos: 
h: 0.170 m Canto
b: 1.000 m Ancho

rec: 0.010 m Recubrimiento
d: 0.160 m Canto útil

fck: 3000.000 Tm / m2 Resistencia caracteristica hormigón
Gc: 1.500  --- Coeficiente minoración hormigón
fcd: 2000.000 Tm / m2 Resistencia de cálculo hormigón
fyk: 5.100 Tm / cm2 Resistencia característica del acero
gy: 1.150  --- Coeficiente minoración del acero

fyd: 4.435 Tm / cm2 Resistencia de cálculo del acero

Flexión  positiva:
Md: 2.18 Tm x m Momento de diseño

y: 0.008 m Altura bloque compresión = d - ( d^2 - 2*Md / 0.85 / fcd / b)^0.5
z: 0.156 m Brazo mecánico

Uc: 14.01 Tm Capacidad mecánica de la armadura = 0.85 * fcd * y * b
As: 3.16 cm2 Area de armadura necesaria = Uc / fyd

Flexión negativa:
Md: 1.60 Tm x m Momento de diseño

y: 0.006 m Altura bloque compresión = d - ( d^2 - 2*Md / 0.85 / fcd / b)^0.5
z: 0.157 m Brazo mecánico

Uc: 10.19 Tm Capacidad mecánica de la armadura = 0.85 * fcd * y * b
As: 2.30 cm2 Area de armadura necesaria = Uc / fyd
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2.9.4. Dimensionament a tallant 
 

Per al dimensionament de la llosa i disposició d’armadura per a resistir a tallant també es seguirà 

utilitzant el mateix programa informàtic, i s’obtindran els següents resultats i quanties: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10. Estreps  
 

2.10.1. Esforços en estrep i pantalles. Fust de l’e strep 
 

Proyecto: Estribo Cerrado  
-------------------------- 
1.- Geometría Estribo 
---------------------- 
Alzado del fuste  Hf :  4.45 
Altura murete     Hm :  1.80 
Canto zapata      Hz :  1.40 
Altura total      Ht :  7.65 
Ancho fuste       Af : 26.00 
Ancho zapata      Az : 26.00 
Longitud talón    Bt :  1.50 
Canto del fuste   Bf :  1.40 
Longitud puntera  Bp :  2.25 
Longitud zapata   Bz :  5.15 
Espesor murete    Bm :  0.30 
Cajeado abajo     Di : 24.70 
Cajeado arriba    Ds : 24.70 
D.eje borde libre De :  0.50 

 
 
 
Datos de las pantallas 
---------------------- 
Canto de cada pantalla     :  2.60 
Ancho de cada pantalla     :  0.80 
 
Pantallas en primera fila  :     5 
Separación entre pantallas :  5.75 
Distancia a la puntera     :  1.45 
 
Pantallas en segunda fila  :     4 
Separación entre pantallas :  5.75 
Distancia a la puntera     :  3.70 
 
 
 

CORTANTE LOCALIZADO EN LOSAS

Geometría
L: 1.25 (m) Luz de la losa entre bordes de vigas
e: 0.06 (m) Espesor del pavimento
h: 0.17 (m) Espesor de la losa

hp: 0.06 (m) Espesor de prelosa
rec: 0.02 (m) Recubrimiento armaduras en losa in situ
Fck: 30.00 (N/mm2) Resistencia característica hormigón

Carro y sobrecarga
a: 0.60 (m) Dimensión rueda en sentido luz
b: 0.20 (m) Dimensión rueda en el otro sentido

Pr: 10.00 (Tm) Carga de una rueda
Dr: 2.00 (m) Distancia entre ejes de ruedas

Alfa: 30.00 (grados) Angulo de reparto del cortante
Sc: 0.40 (Tm/m2) Sobrecarga repartida

Reparto rueda
av: 0.89 (m) Reparto en vertical
bv: 0.49 (m)
db: 0.615 (m) Distancia del centro de la rueda al borde losa

db2: 2.62 (m) Distancia de la otro rueda
Pr2: 0 (m) Carga de la segunda rueda si puede existir

br: 1.00 (m) Ancho de reparto rueda a un canto del borde de la losa
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2.- Características materiales 
------------------------------ 
Densidad hormigón Dh : 2.500 
Fck alzado fuste  Fm : 2500.000 
Fck zapata        Fz : 2500.000 
Resistencia      Fyk : 51000.000 
Recubrimiento     Re : 0.100 
Coeficiente       Gc : 1.500 
Coeficiente       Gy : 1.150 
Coeficiente     Gf,p : 1.350 
Coeficiente     Gf,v : 1.500  

 
 
 
 
3.- Características terreno 
--------------------------- 
Coeficiente Ka    : 0.270 
Altura Emp. activo: 3.000 
Coeficiente Ko    : 0.430 
Coeficiente Kp    : 2.000 
Densidad terreno  : 2.000 
Coef. rozamiento  : 0.550 
Tierras puntera   : 1.250 
A. Tierras Puntera: 2.200 
Anchura talud     : 0.200 
 

 
4.- Fuerzas sobre el Estribo 
---------------------------- 
 
Sobrecarga trasdos : 1.000 
 
Acciones en servicio: 
 
id     Fx,s       Fy,s       Fz,s       Mx,s       My,s       Mz,s 
--------------------------------------------------- ------------------ 
00  -3.458e+01 -3.209e+01 -5.391e+02 +8.404e+01 +3. 397e+01 -7.108e+00 
01  -3.314e+01 -3.099e+01 -5.866e+02 +4.053e+02 +2. 980e+01 -9.535e+00 
02  -3.240e+01 -3.040e+01 -5.212e+02 -1.054e+03 +2. 364e+01 +1.188e+01 
03  -4.747e+00 -5.092e+00 -3.936e+02 +2.245e+02 +2. 100e+01 -4.394e+00 
 
Acciones de diseño: 
 
id     Fx,d       Fy,d       Fz,d       Mx,d       My,d       Mz,d 
--------------------------------------------------- ------------------ 
00  -4.926e+01 -4.566e+01 -7.539e+02 +1.274e+02 +4. 820e+01 -1.015e+01 
01  -4.712e+01 -4.400e+01 -8.253e+02 +6.085e+02 +4. 199e+01 -1.371e+01 
02  -3.994e+01 -3.730e+01 -5.994e+02 -1.580e+03 +2. 652e+01 +1.986e+01 
03  +1.532e+00 +6.529e-01 -4.081e+02 +3.378e+02 +2. 256e+01 -4.548e+00 

 
 
 
5.- Hipótesis consideradas 
-------------------------- 
PPM = Peso propio del estribo 
TER = Tierras en trasdos  
empuje máximo (E. reposo) 
TEA = Tierras en trasdos  
empuje mínimo (E. activo) 
SC  = Sobrecarga 
PP  = Empuje pasivo tierras en puntera 
A1-A4 = Grupos de acciones del tablero 
(*) = Hipótesis no considerada 
 

 
idH PPM TER TEA SC  PP  A1  A2  A3  A4 
--------------------------------------- 
 0   1   0   0   0   0   0   0   0   0 
 1   1   1   0   1   0   1   0   0   0 
 2   1   1   0   1   0   0   1   0   0 
 3   1   1   0   1   0   0   0   1   0 
 4   1   1   0   1   0   0   0   0   1 
 5   1   0   1   1   0   1   0   0   0 
 6   1   0   1   1   0   0   1   0   0 
 7   1   0   1   1   0   0   0   1   0 
 8   1   0   1   1   0   0   0   0   1 
 9   1   0   1   0   0   0   0   0   0 
10   1   0   1   1   0   0   0   0   0 
11   1   1   0   0   0   0   0   0   0 
12   1   1   0   1   0   0   0   0   0 
 

6.- Esfuerzos en las pantallas en servicio 
------------------------------------------ 
Esfuerzos sobre el grupo de pantallas 
------------------------------------- 
Referidos al centro del encepado 
Ncimen : Fuerza vertical      (+ eje z -) 
Hlong  : Fuerza longitudinal  (+ eje x +) 
Htrans : Fuerza transversal   (+ eje y +) 
Mtrans : Momento transversal  (+ eje x -) 
 
idH   Ncimen      Hlong       Htrans      Mlong       Mtrans 
--------------------------------------------------- ----------- 
 0  +9.151e+02  +0.000e+00  +0.000e+00  -1.858e+02  +0.000e+00 
 1  +2.305e+03  +6.098e+02  -3.209e+01  +5.696e+02  -2.718e+02 
 2  +2.352e+03  +6.112e+02  -3.099e+01  +5.697e+02  -5.866e+02 
 3  +2.287e+03  +6.119e+02  -3.040e+01  +5.855e+02  +8.766e+02 
 4  +2.159e+03  +6.396e+02  -5.092e+00  +7.696e+02  -2.543e+02 
 5  +2.305e+03  +4.300e+02  -3.209e+01  +2.185e+02  -2.718e+02 
 6  +2.352e+03  +4.314e+02  -3.099e+01  +2.186e+02  -5.866e+02 
 7  +2.287e+03  +4.321e+02  -3.040e+01  +2.344e+02  +8.766e+02 
 8  +2.159e+03  +4.598e+02  -5.092e+00  +4.185e+02  -2.543e+02 
 9  +1.690e+03  +4.108e+02  +0.000e+00  +3.946e+02  +0.000e+00 
10  +1.766e+03  +4.645e+02  +0.000e+00  +5.151e+02  +0.000e+00 
11  +1.690e+03  +5.588e+02  +0.000e+00  +6.239e+02  +0.000e+00 
12  +1.766e+03  +6.443e+02  +0.000e+00  +8.662e+02  +0.000e+00 
--------------------------------------------------- ----------- 
Máx +2.352e+03  +6.443e+02  +0.000e+00  +8.662e+02  +8.766e+02 
Mín +9.151e+02  +0.000e+00  -3.209e+01  -1.858e+02  -5.866e+02  
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Datos de las pantallas 
---------------------- 
     ip: índice de la pantalla 
xi , yi: coordenadas respecto centro de puntera 
xig,yig: coordenadas respecto c.d.g. de la pantalla  
     cN: coeficiente para cálculo de esfuerzo por a xil 
cMl,cMt: coeficientes para cálculo de esfuerzos por  momentos 
 
ip     xi      yi      xig     yig    cN     cMl     cMt 
--------------------------------------------------- ------ 
 0   -1.45  -11.50    1.00  -11.50 -0.111  -0.089   0.023 
 1   -1.45   -5.75    1.00   -5.75 -0.111  -0.089   0.012 
 2   -1.45    0.00    1.00    0.00 -0.111  -0.089   0.000 
 3   -1.45    5.75    1.00    5.75 -0.111  -0.089  -0.012 
 4   -1.45   11.50    1.00   11.50 -0.111  -0.089  -0.023 
 5   -3.70   -8.62   -1.25   -8.62 -0.111   0.111   0.017 
 6   -3.70   -2.88   -1.25   -2.88 -0.111   0.111   0.006 
 7   -3.70    2.88   -1.25    2.88 -0.111   0.111  -0.006 
 8   -3.70    8.62   -1.25    8.62 -0.111   0.111  -0.017  
 
 
 
 
 
 
 
Esfuerzos en cada pantalla 
-------------------------- 
ih: índice de hipótesis 
Pi: esfuerzo axil sobre cada pantalla 
Hi: cortante longitudinal sobre cada pantalla 
 
ih    P1      P2      P3      P4      P5      P6      P7      P8      P9     Hi 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
 0   -75.0   -75.0   -75.0   -75.0   -75.0  -135.0  -135.0  -135.0  -135.0   0.0 
 1  -287.4  -284.3  -281.1  -278.0  -274.8  -229.5  -226.4  -223.2  -220.1  67.8 
 2  -299.5  -292.7  -285.9  -279.1  -272.3  -240.9  -234.1  -227.3  -220.5  67.9 
 3  -260.4  -270.6  -280.7  -290.9  -301.1  -205.6  -215.7  -225.9  -236.0  68.0 
 4  -290.2  -287.3  -284.3  -281.4  -278.4  -188.8  -185.9  -182.9  -180.0  71.1 
 5  -256.2  -253.1  -249.9  -246.7  -243.6  -268.5  -265.4  -262.2  -259.1  47.8 
 6  -268.3  -261.5  -254.7  -247.9  -241.1  -280.0  -273.1  -266.3  -259.5  47.9 
 7  -229.2  -239.4  -249.5  -259.7  -269.8  -244.6  -254.7  -264.9  -275.1  48.0 
 8  -259.0  -256.1  -253.1  -250.2  -247.2  -227.8  -224.9  -221.9  -219.0  51.1 
 9  -204.1  -204.1  -204.1  -204.1  -204.1  -167.4  -167.4  -167.4  -167.4  45.6 
10  -222.4  -222.4  -222.4  -222.4  -222.4  -163.5  -163.5  -163.5  -163.5  51.6 
11  -224.5  -224.5  -224.5  -224.5  -224.5  -142.0  -142.0  -142.0  -142.0  62.1 
12  -253.6  -253.6  -253.6  -253.6  -253.6  -124.5  -124.5  -124.5  -124.5  71.6 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
Mn  -299.5  -292.7  -285.9  -290.9  -301.1  -280.0  -273.1  -266.3  -275.1   0.0 
Mx   -75.0   -75.0   -75.0   -75.0   -75.0  -124.5  -124.5  -124.5  -124.5  71.6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Esfuerzos extremos en cada pantalla 
----------------------------------- 
P,Hmax: axil compatible y cortante máximo 
Pmin,H: axil mínimo y cortante compatible 
Pmax,H: axil máximo y cortante compatible 
 
ip     P     Hmax    Pmin    H      Pmax    H 
----------------------------------------------- 
 0  -253.6   71.6  -299.5   67.9   -75.0    0.0 
 1  -253.6   71.6  -292.7   67.9   -75.0    0.0 
 2  -253.6   71.6  -285.9   67.9   -75.0    0.0 
 3  -253.6   71.6  -290.9   68.0   -75.0    0.0 
 4  -253.6   71.6  -301.1   68.0   -75.0    0.0 
 5  -124.5   71.6  -280.0   47.9  -124.5   71.6 
 6  -124.5   71.6  -273.1   47.9  -124.5   71.6 
 7  -124.5   71.6  -266.3   47.9  -124.5   71.6 
 8  -124.5   71.6  -275.1   48.0  -124.5   71.6 
----------------------------------------------- 
    -253.6   71.6  -301.1   68.0   -75.0    0.0 
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7.- Esfuerzos y Armado Fuste 
---------------------------- 
 
Area   : 3.6400e+01 
Uext   : 7.0000e-01 
Uint   : 7.0000e-01 
Inercia: 5.9453e+00 
 
Armadura cara posterior fuste: 
Diámetro   : 2.500e-02 
Separación : 1.500e-01 
Area       : 8.541e+02 *1e-4 
 
Armadura cara anterior fuste: 
Diámetro   : 1.600e-02 
Separación : 1.500e-01 
Area       : 3.498e+02 *1e-4 
 
Armadura de un contrafuerte: 
Diámetro   : 1.200e-02 
Separación : 1.500e-01 
Area       : 1.131e-04 
 
 

Nv,s: axil en fuste, valor en servicio 
Fl,s: cortante longitudinal, valor en servicio 
Ft,s: cortante transversal, valor en servicio 
Ml,s: momento principal (longitudinal), valor en se rvicio 
Mt,s: momento torsor, valor en servicio 
 
idH    Nv,s       Fl,s       Ft,s       Ml,s       Mt,s 
--------------------------------------------------- ------ 
 0 -4.465e+02 +0.000e+00 +0.000e+00 -1.834e+01 +0.0 00e+00 
 1 -9.856e+02 +4.720e+02 -3.209e+01 +1.064e+03 -2.2 68e+02 
 2 -1.033e+03 +4.735e+02 -3.099e+01 +1.080e+03 -5.4 32e+02 
 3 -9.677e+02 +4.742e+02 -3.040e+01 +1.070e+03 +9.1 91e+02 
 4 -8.401e+02 +5.018e+02 -5.092e+00 +1.167e+03 -2.4 72e+02 
 5 -9.856e+02 +2.835e+02 -3.209e+01 +6.440e+02 -2.2 68e+02 
 6 -1.033e+03 +2.850e+02 -3.099e+01 +6.599e+02 -5.4 32e+02 
 7 -9.677e+02 +2.857e+02 -3.040e+01 +6.501e+02 +9.1 91e+02 
 8 -8.401e+02 +3.133e+02 -5.092e+00 +7.477e+02 -2.4 72e+02 
 9 -4.465e+02 +2.742e+02 +0.000e+00 +5.529e+02 +0.0 00e+00 
10 -4.465e+02 +3.181e+02 +0.000e+00 +6.901e+02 +0.0 00e+00 
11 -4.465e+02 +4.367e+02 +0.000e+00 +8.915e+02 +0.0 00e+00 
12 -4.465e+02 +5.066e+02 +0.000e+00 +1.110e+03 +0.0 00e+00 
--------------------------------------------------- ------ 
Máx           +5.066e+02            +1.167e+03   
 

 

 
Nd,Nu: axil, valor de cálculo y último (Nu=Nd) 
Md,Mu: momento principal, valor de cálculo y último  
 
idH    Nd         Md         Mu        Mu/Md 
---------------------------------------------- 
 0 -4.465e+02 -1.834e+01 -2.234e+03 +1.218e+02 
 1 -1.200e+03 +1.606e+03 +5.406e+03 +3.367e+00 
 2 -1.272e+03 +1.629e+03 +5.447e+03 +3.343e+00 
 3 -1.046e+03 +1.616e+03 +5.315e+03 +3.289e+00 
 4 -8.545e+02 +1.762e+03 +5.203e+03 +2.952e+00 
 5 -1.200e+03 +9.758e+02 +5.406e+03 +5.540e+00 
 6 -1.272e+03 +9.996e+02 +5.447e+03 +5.449e+00 
 7 -1.046e+03 +9.864e+02 +5.315e+03 +5.389e+00 
 8 -8.545e+02 +1.133e+03 +5.203e+03 +4.593e+00 
 9 -4.465e+02 +8.386e+02 +4.961e+03 +5.916e+00 
10 -4.465e+02 +1.044e+03 +4.961e+03 +4.751e+00 
11 -4.465e+02 +1.346e+03 +4.961e+03 +3.685e+00 
12 -4.465e+02 +1.674e+03 +4.961e+03 +2.964e+00 
---------------------------------------------- 
Mín                                 +2.952e+00 
 

Vd,Vcu: cortante longitudinal, 
valor de cálculo y último 
 
idH    Vd         Vcu 
------------------------ 
 0 +0.000e+00 +1.124e+03 
 1 +4.720e+02 +1.237e+03 
 2 +4.735e+02 +1.248e+03 
 3 +4.742e+02 +1.214e+03 
 4 +5.018e+02 +1.186e+03 
 5 +2.835e+02 +1.237e+03 
 6 +2.850e+02 +1.248e+03 
 7 +2.857e+02 +1.214e+03 
 8 +3.133e+02 +1.186e+03 
 9 +2.742e+02 +1.124e+03 
10 +3.181e+02 +1.124e+03 
11 +4.367e+02 +1.124e+03 
12 +5.066e+02 +1.124e+03 
 
Comprobación a cortante:Vale 

 
 

 
8.-Murete de guarda 
------------------- 
 
 Hm:   1.80  Altura del murete de guarda 
 Em:   0.30  Espesor del murete de guarda 
Rec:   0.05  Recubrimiento de las armaduras 
 
   M        V     Acción 
----------------------------------- 
 +0.836   +1.393  Empuje de tierras 
 +0.697   +0.774  Empuje por sobrecarga en trasdos 
 +6.122   +3.034  Frenado por un eje del carro 
 
 Ms:  +2.200  Momento en servicio cuasi-permanente 
 Vs:  +2.155  Cortante en servicio cuasi-permanente  
 Md: +11.482  Momento de diseño 
 Vd:  +7.802  Cortante de diseño 
 
Ast: +11.132  Armadura necesaria en tracción   (*10 ^4) 
Asc:  +0.000  Armadura necesaria en compresión (*10 ^4) 
 
Vcu: +12.85 Cortante resistido por el hormigón 
Comprobación a cortante: SI vale  
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2.10.2. Pantalles 
 

La força horitzontal màxima en servei en una pantalla és de 71.6 Tones, compatible 

amb un axil mínim de 124.5 tones. Els pilots queden encastats en un extrem en l’encep i en 

l’altre entren 1.5 metres en l’estrat de roca subjacent. Es menysprea la col·laboració del 

terreny per a suportar les empentes horitzontals ja que la punta encaixa en roca i els 

moviments per tant seran petits pel que es dificil que es mobilitzi l’empenta passiva, per als 

quals és necessari moviments importants. 

 

Al suportar la pantalla les forçes horitzontals per flexió, estant encastada en l’encep i 

recolzada en el seu extrem inferior, el moment al capdavant de la pantalla ve donat per        

M = H * L: 

M = 71.6 x 7.55= 541 Tm · m 

Md = 541 x 1.5 = 812 Tm · m 

Nd = - 124.5 · 1.5 = 187 Tm 

Vd = 71.6 · 1.5 = 107 Tm 

 

� Comprovació a flexió  

 

Proyecto: Pantalla  
--------------------- 
Sección Hormigón Armado 
---------------------------- 
 
1.- Geometría Sección 
---------------------------- 
 
Contorno [0] exterior 
---------------------------- 
 
  i      x            y 
---------------------------- 
  0 -4.0000e-01  -1.3000e+00 
  1 -4.0000e-01  +1.3000e+00 
  2 +4.0000e-01  +1.3000e+00 
  3 +4.0000e-01  -1.3000e+00 
 

 

 
 
2.- Resistencias 
-------------------------------- 
 
Resistencia acero pasivo    Fyk :  5.10000e+04 
Coeficiente minoración a.p.  Gy :  1.15000e+00 
Módulo elasticidad  a.p.     Ey :  2.10000e+07 
Densidad hormigón         DensC :  2.500 
Densidad acero            DensY :  7.850 
 
Fck : Resistencia característica hormigón a compres ión 
Fct : Resistencia del hormigón en tracción 
Gc  : Coeficiente minoración resistencia hormigón 
Ec  : Módulo de elasticidad hormigón 
 
  c    Fck        Fct       Gc        Ec 
-------------------------------------------- 
 00  2.500e+03 1.795e+02 1.500e+00 2.726e+06 
 

3.- Armadura pasiva 
-------------------------------- 
 
n     : Número de barras 
Fi    : Diámetro armadura 
xi,yi : Coordenadas inicio de la capa 
xf,yf : Coordenadas fin de la capa 
As    : Area de toda la capa (*1e4) 
 
  i  n      Fi          xi          yi          xf          yf       As 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
  0   5 2.5000e-02 -3.0000e-01 -1.2000e+00 +3.0000e -01 -1.2000e+00  24.54 
  1   2 2.5000e-02 -3.0000e-01 -1.0500e+00 +3.0000e -01 -1.0500e+00   9.82 
  2   2 2.5000e-02 -3.0000e-01 -9.0000e-01 +3.0000e -01 -9.0000e-01   9.82 
  3   5 2.5000e-02 -3.0000e-01 +1.2000e+00 +3.0000e -01 +1.2000e+00  24.54 
  4   2 2.5000e-02 -3.0000e-01 +1.0500e+00 +3.0000e -01 +1.0500e+00   9.82 
  5   2 2.5000e-02 -3.0000e-01 +9.0000e-01 +3.0000e -01 +9.0000e-01   9.82 
  6  11 2.0000e-02 -3.0000e-01 -7.5000e-01 -3.0000e -01 +7.5000e-01  34.56 
  7  11 2.0000e-02 +3.0000e-01 -7.5000e-01 +3.0000e -01 +7.5000e-01  34.56 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
     40                                                            157.47  
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4.- Armadura Activa 
-------------------------------- 
(No existe) 
 
 
5.- Acero estructural (chapas) 
-------------------------------- 
(No existe) 

 

6.- Areas e inercias 
-------------------------------- 
 
b: Sección bruta hormigón 
n: Sección neta hormigón 
p: Sección homogeneizada con armadura pasiva 
h: Sección homogeneizada con armadura pasiva y acti va 
 
EcRef :   2.7264e+06 
 
t       xg          yg         A          Ixg        Iyg        Ixyg 
--------------------------------------------------- --------------------- 
b  +0.0000e+00 -1.8452e-17 2.0800e+00 1.1717e+00 1. 1093e-01 +0.0000e+00  
n  +0.0000e+00 -1.8452e-17 2.0800e+00 1.1717e+00 1. 1093e-01 +1.1257e-17  
p  -2.0009e-19 -1.6913e-17 2.2013e+00 1.2671e+00 1. 2015e-01 +1.1257e-17  
h  -2.0009e-19 -1.6913e-17 2.2013e+00 1.2671e+00 1. 2015e-01 +1.1257e-17  
 
 
7.- Esfuerzos 
-------------------------------- 
 
idE     Nz         Mx         My       Gf   Cal. 
---------------------------------------------------  
00  -1.868e+02 -8.082e+02 +0.000e+00        ELU 
 
 
8.- Esfuerzos últimos (Nd=0) 
-------------------------------- 
 
Dominio 1:   -1<= si <0       (si=Ec/0.010) 
Dominio 2:   -1<= si <0.259*& (si=x/h  &=d/h) 
Dominio 3-4: 0.259*&<=si<1.0  (si=x/h  &=d/h) 
Dominio 5:    1<= si <2       (si!=x/h &=d/h) 
 
si   :  Bloque compresiones (x/h) (Excepto en Domin io 5) 
beta :  Angulo dirección flexión con eje x 
 
  i      si         beta         NzU         MxU         MyU 
--------------------------------------------------- ------------- 
000 +1.7284e-01 +9.0000e+01 -2.8327e-08 -7.7044e+02  +1.2488e-13 
001 +1.7284e-01 -9.0000e+01 -2.8324e-08 +7.7044e+02  -6.8239e-14 
002 +1.6338e-01 +0.0000e+00 -6.6354e-07 +2.2204e-16  +2.2645e+02 
003 +1.6338e-01 +1.8000e+02 -6.6354e-07 -4.3320e-13  -2.2645e+02 
 
 
9.- Esfuerzos últimos 
--------------------------------  
 
cNz    : Nu/Nd 
cMx    : Mxu/Mxd 
cMy    : Myu/Myd 
si     : Bloque compresiones (x/h) (excepto Dominio  5) 
beta   : Angulo dirección flexión con eje x 
EcComp : Deformación hormigón en compresión (*10^3)  
EsTrac : Deformación acero en tracción (*10^3) 
H      : Canto de la sección 
D      : Canto útil 
X      : Profundidad bloque de compresiones 
*      : Significa error en cálculo 
 
idE    Nd        Mxd        Myd        Mxu        M yu      cNz   cMx   cMy 
--------------------------------------------------- ------------------------ 
00 -1.869e+02 -8.082e+02 +0.000e+00 -9.460e+02 -6.8 82e-03  1.00  1.17  1.00 
--------------------------------------------------- ------------------------ 
                                                           1.00  1.17  1.00 
 
idE   si    beta   EcComp  EsTrac     H      D      X 
--------------------------------------------------- --- 
00  0.212   90.00   -2.84   10.00   2.60   2.50   0 .55  
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� Dimensionament a tallant  

 
Proyecto: Sección a cortante  
--------------------------------- 
Armadura de cortante en flexión simple 
 
1.- Geometría 
--------------------------------- 
Canto            [H] (m): 2.600 
Ancho mínimo     [B] (m): 0.800 
Recubrimiento    [R] (m): 0.100 
Canto útil       [D] (m): 2.500 
Armadura long.[Asl] (m2): 24.500 10^-4  
 
2.- Materiales 
--------------------------------- 
Resistencia hormigón [Fck] (N/m2): 25.0 10^6  
Coeficiente hormigón  [Gc] (----): 1.500  
Resistencia cálculo  [Fcd] (N/m2): 16.7 10^6  
Resistencia acero    [Fyk] (N/m2): 500.0 10^6 
Coeficiente acero     [Gy] (----): 1.150  
Resistencia cálculo  [Fyd] (N/m2): 400.0 10^6  
 
3.- Armadura de cortante (cercos) 
--------------------------------- 
Brazo mecánico      [z] (m): 2.25   
Cortante diseño    [Vd] (N): 1074.0 10^3  
Cortante hormigón [Vu1] (N): 10000.0 10^3  
Cortante hormigón [Vcu] (N): 372.6 10^3  
Cortante hormigón [Vcu](Tm): 37.98 
Cortante armadura [Vsu] (N): 701.4 10^3  
Separación mínima  [st] (m): 0.30   
Incremento Asl   [iAsl](m2): 16.636 10^-4  
Desplaz. ley flec. [Sd] (m): 1.52 
Cuantía mínima [Atm] (m2/m): 6.7 10^-4  
Armadura neces. [At] (m2/m): 7.8 10^-4 

 
 

� Comprovació a l’esfondrament  

 

Per a les pantalles de 2.6 metres d’ample encastades 1.5 metres en el substrat rocòs 

la càrrega admissible d’esfondrament és superior a 302 Tm de càrrega màxima en servei 

sobre una pantalla. 

 

Nota: el dimensionament de les pantalles (dimensions i nombre d’ells) ve condicionat 

per la resistència davant accions horitzontals i per les dimensions mínimes constructives de 

les pantalles. 

 
2.11. Aparells de suport  
 

NEOPRENOS (P3D) 
=============== 
 
Dimensiones de los neoprenos 
----------------------------  
LX: (mm)  longitud del neopreno 
LY: (mm)  anchura 
EZ: (mm)  espesor neto 
 N: (--)  número de capas de neopreno 
 A: (cm2) área en planta 
CE= EZ/Min(LX,LY) <=0.3 coeficiente de estabilidad 
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Apoyo         LX     LY     EZ    N     A      CE 
---------------------------------------------------  
Estribo 1    200    400     37    6    800.0  0.185  Vale 
Estribo 1    200    400     37    6    800.0  0.185  Vale 
Estribo 1    200    400     37    6    800.0  0.185  Vale 
Estribo 1    200    400     37    6    800.0  0.185  Vale 
Estribo 1    200    400     37    6    800.0  0.185  Vale 
Estribo 1    200    400     37    6    800.0  0.185  Vale 
Estribo 1    200    400     37    6    800.0  0.185  Vale 
Estribo 1    200    400     37    6    800.0  0.185  Vale 
Estribo 1    200    400     37    6    800.0  0.185  Vale 
Estribo 2    200    400     37    6    800.0  0.185  Vale 
Estribo 2    200    400     37    6    800.0  0.185  Vale 
Estribo 2    200    400     37    6    800.0  0.185  Vale 
Estribo 2    200    400     37    6    800.0  0.185  Vale 
Estribo 2    200    400     37    6    800.0  0.185  Vale 
Estribo 2    200    400     37    6    800.0  0.185  Vale 
Estribo 2    200    400     37    6    800.0  0.185  Vale 
Estribo 2    200    400     37    6    800.0  0.185  Vale 
Estribo 2    200    400     37    6    800.0  0.185  Vale 

 
 

 
Esfuerzos en los neoprenos 
-------------------------- 
NzMín: (Tm) axil mínimo en servicio 
NzMáx: (Tm) axil máximo en servicio 
TzMáx: (Tm) cortante máximo en servicio 
 DMáx: (mm) distorsión máxima 
 
Apoyo         NzMín     NzMáx     TzMáx      Dmáx 
------------------------------------------------- 
Estribo 1    -83.02    -47.54      5.42     16.38 
Estribo 1    -87.72    -40.81      5.41     16.35 
Estribo 1    -84.97    -35.52      5.43     16.41 
Estribo 1    -88.51    -33.74      5.54     16.76 
Estribo 1    -82.96    -35.95      5.64     17.06 
Estribo 1    -88.68    -33.66      5.69     17.20 
Estribo 1    -85.60    -35.81      5.72     17.30 
Estribo 1    -87.60    -35.63      5.80     17.53 
Estribo 1    -88.51    -46.38      5.97     18.06 
Estribo 2    -88.51    -46.38      5.97     18.06 
Estribo 2    -87.60    -35.63      5.80     17.53 
Estribo 2    -85.60    -35.81      5.72     17.30 
Estribo 2    -88.68    -33.66      5.69     17.20 
Estribo 2    -82.96    -35.95      5.64     17.06 
Estribo 2    -88.51    -33.74      5.54     16.76 
Estribo 2    -84.97    -35.52      5.43     16.41 
Estribo 2    -87.72    -40.81      5.41     16.35 
Estribo 2    -83.02    -47.54      5.42     16.38  

Distorsión de los neoprenos 
--------------------------- 
Dadm: (mm) distorsión máxima 
Dadm: (mm) distorsión admisible 
(0.7*espesor) 
  CS: Dmáx/Dadm 
 
Apoyo         Dmáx     Dadm      CS 
------------------------------------ 
Estribo 1    16.38    25.90    0.632  Vale 
Estribo 1    16.35    25.90    0.631  Vale 
Estribo 1    16.41    25.90    0.634  Vale 
Estribo 1    16.76    25.90    0.647  Vale 
Estribo 1    17.06    25.90    0.659  Vale 
Estribo 1    17.20    25.90    0.664  Vale 
Estribo 1    17.30    25.90    0.668  Vale 
Estribo 1    17.53    25.90    0.677  Vale 
Estribo 1    18.06    25.90    0.697  Vale 
Estribo 2    18.06    25.90    0.697  Vale 
Estribo 2    17.53    25.90    0.677  Vale 
Estribo 2    17.30    25.90    0.668  Vale 
Estribo 2    17.20    25.90    0.664  Vale 
Estribo 2    17.06    25.90    0.659  Vale 
Estribo 2    16.76    25.90    0.647  Vale 
Estribo 2    16.41    25.90    0.634  Vale 
Estribo 2    16.35    25.90    0.631  Vale 
Estribo 2    16.38    25.90    0.632  Vale  

 
Tensiones verticales máximas 
---------------------------- 
Sadm: (kg/cm2) tensión admisible en compresión 
Sser: (kg/cm2) tensión para axil de compresión máxi mo 
  CS: (--) Sser/Sadm 
 
Apoyo        Sadm     Sser       CS 
------------------------------------ 
Estribo 1    150.0  -103.78    0.692  Vale 
Estribo 1    150.0  -109.65    0.731  Vale 
Estribo 1    150.0  -106.21    0.708  Vale 
Estribo 1    150.0  -110.64    0.738  Vale 
Estribo 1    150.0  -103.70    0.691  Vale 
Estribo 1    150.0  -110.85    0.739  Vale 
Estribo 1    150.0  -107.00    0.713  Vale 
Estribo 1    150.0  -109.50    0.730  Vale 
Estribo 1    150.0  -110.64    0.738  Vale 
Estribo 2    150.0  -110.64    0.738  Vale 
Estribo 2    150.0  -109.50    0.730  Vale 
Estribo 2    150.0  -107.00    0.713  Vale 
Estribo 2    150.0  -110.85    0.739  Vale 
Estribo 2    150.0  -103.70    0.691  Vale 
Estribo 2    150.0  -110.64    0.738  Vale 
Estribo 2    150.0  -106.21    0.708  Vale 
Estribo 2    150.0  -109.65    0.731  Vale 
Estribo 2    150.0  -103.78    0.692  Vale 

 

Tensiones verticales mínimas 
----------------------------  
Sadm:   30.00 (kg/cm2) tensión admisible 
mínima 
Sadm:    3.00 (kg/cm2) tensión mínima con 
apoyos gofrados 
Sser: (kg/cm2) tensión para axil de compresión 
mínimo 
  CS: (--) Sser/Sadm 
 
Apoyo        Sser       CS 
--------------------------- 
Estribo 1   -59.42    1.981  Vale 
Estribo 1   -51.01    1.700  Vale 
Estribo 1   -44.39    1.480  Vale 
Estribo 1   -42.17    1.406  Vale 
Estribo 1   -44.93    1.498  Vale 
Estribo 1   -42.07    1.402  Vale 
Estribo 1   -44.77    1.492  Vale 
Estribo 1   -44.54    1.485  Vale 
Estribo 1   -57.97    1.932  Vale 
Estribo 2   -57.97    1.932  Vale 
Estribo 2   -44.54    1.485  Vale 
Estribo 2   -44.77    1.492  Vale 
Estribo 2   -42.07    1.402  Vale 
Estribo 2   -44.93    1.498  Vale 
Estribo 2   -42.17    1.406  Vale 
Estribo 2   -44.39    1.480  Vale 
Estribo 2   -51.01    1.700  Vale 
Estribo 2   -59.42    1.981  Vale  
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2.12. Junta de dilatació  

 
Junta de calzada 
================ 
Deformaciones 
------------- 
Ut,r:  -17.577  (mm) acortamiento total por retracc ión y fluencia 
Dt,r:   -0.561  (mm/m) deformación por retracción y  fluencia 
Ut,t: ±  8.527  (mm) alargamiento total por tempera tura 
Dt,t: ±  0.272  (mm/m) deformación por temperatura 
 
Movimientos Estribo E1 
---------------------- 
  Ur:    8.789  (mm) movimiento por retracción y fl uencia 
Ut,1:    4.264  (mm) movimiento temperatura máximo 
Ut,2:   -4.264  (mm) movimiento temperatura mínimo 
Uf,1:    6.000  (mm) movimiento frenado máximo 
Uf,2:   -6.000  (mm) movimiento frenado mínimo 
 
  Ua:   19.052  (mm) movimiento abertura sin sismo 
  Uc:  -10.264  (mm) movimiento cierre sin sismo 
  Gu:    1.200  (--) coeficiente mayoración movimie ntos 
Ua,*:   22.863  (mm) movimiento abertura mayorado 
Uc,*:  -12.316  (mm) movimiento cierre mayorado 
 
Junta en Estribo E1 
------------------- 
Ua,j:   22.863  (mm) movimiento abertura de la junt a 
Uc,j:  -12.316  (mm) movimiento cierre de la junta 
Utot:   35.179  (mm) recorrido total de la junta 
 
Movimientos Estribo E2 
---------------------- 
  Ur:   -8.789  (mm) movimiento por retracción y fl uencia 
Ut,1:    4.264  (mm) movimiento temperatura máximo 
Ut,2:   -4.264  (mm) movimiento temperatura mínimo 
Uf,1:    6.000  (mm) movimiento frenado máximo 
Uf,2:   -6.000  (mm) movimiento frenado mínimo 
 
  Ua:   19.052  (mm) movimiento abertura sin sismo 
  Uc:  -10.264  (mm) movimiento cierre sin sismo 
  Gu:    1.200  (--) coeficiente mayoración movimie ntos 
Ua,*:   22.863  (mm) movimiento abertura mayorado 
Uc,*:  -12.316  (mm) movimiento cierre mayorado 
 
Junta en Estribo E2 
------------------- 
Ua,j:   22.863  (mm) movimiento abertura de la junt a 
Uc,j:  -12.316  (mm) movimiento cierre de la junta 
Utot:   35.179  (mm) recorrido total de la junta 
 
 

 

 

Els moviments calculats són en la direcció del pont. Tenint en compte que aquesta 

forma un angle de 48 graus amb la perpendicular a l’eix de l’estructura, la junta deu  

permetre els següents moviments: 

  

- en direcció perpendicular a la junta  = ( 22.8 + 12.3 ) x cos( 48º ) = 15.2 + 8.2 = 23.4 mm 

 

- en direcció longitudinal a la junta = ( 22.8 + 12.3 ) x sin ( 48º ) = 16.9 + 9.1 = 26.0 mm 
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2.13. Murs  
 

2.13.1. Murs tipus 1 

Proyecto: Muro Tipo 1 
--------------------------------- 
Sistema de unidades: Tonelada y Metro 
 
1.- Geometría muro 
------------------ 
Cara posterior inclinada 
Alzado del muro   H1 :  6.800 
Alzado del muro   H2 :  3.440 
Alzado promedio   Hm :  6.663 
Espesor inferior  Ei :  0.750 
Espesor superior  Es :  0.274 
Longitud talón    Bt :  2.750 
Longitud puntera  Bp :  1.500 
Canto zapata      Ez :  1.100 
Ancho total zapata   :  5.000 
Longitud muro     Lm : 12.000 
 
Datos de las pantallas 
---------------------- 
Canto de cada pantalla     :  2.60 
Ancho de cada pantalla     :  0.80 
 
Pantallas en primera fila  :     3 
Separación entre pantallas :  5.20 
Distancia a la puntera     :  1.45 
 
Pantallas en segunda fila  :     2 
Separación entre pantallas :  5.20 
Distancia a la puntera     :  3.55 
 
 
 
2.- Características materiales 
------------------------------ 
Densidad hormigón :   2.500 
Fck hormigón      :  2500.0 
Resistencia Fyk   : 51000.0 
Coeficiente Gc    :   1.500 
Coeficiente Gy    :   1.150 
Coeficiente Gf    :   1.500 
Recubrimiento Re  :   0.040 
Separación Arma.  :   0.150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.- Esfuerzos en las pantallas en servicio 
------------------------------------------ 
 
Esfuerzos sobre el grupo de pantallas 
------------------------------------- 
Referidos al centro del encepado 
Para un ancho de muro de 12.00 
 
idH   Ncimen      Hcimen      Mcimen 
-------------------------------------- 
 0  +2.673e+02  +0.000e+00  +7.426e+01 
 1  +7.213e+02  +2.640e+02  +2.440e+02 
 2  +7.543e+02  +2.944e+02  +3.143e+02 
 3  +7.384e+02  +2.056e+02  +2.428e+02 
 4  +7.384e+02  +2.056e+02  +2.428e+02 
 5  +7.714e+02  +2.361e+02  +3.131e+02 
 6  +7.714e+02  +2.361e+02  +3.131e+02 
 7  +7.213e+02  +2.640e+02  +2.440e+02 
 8  +7.543e+02  +2.944e+02  +3.143e+02 
 9  +7.384e+02  +2.056e+02  +2.428e+02 
10  +7.714e+02  +2.361e+02  +3.131e+02  

3.- Características terreno 
--------------------------- 
Coeficiente Ka    :   0.270 
Coeficiente Ko    :   0.430 
Coeficiente Kp    :   2.000 
Densidad terreno  :   1.900 
Coef. rozamiento  :   0.600 
Altura tierras Zt :   6.663 
Tierras puntera   :   0.500 
Zona E. activo Ha :   2.221 
 
En la zona superior de altura Ha se considera el 
empuje  activo y desde ese punto un empuje de 
variación lineal hasta llegar al empuje en reposo 
en la base de la zapata.  Esta ley  de empujes se 
corresponde con el hecho que las zonas inferiores 
quedan más compactadas que las superiores. 
 
 
4.- Fuerzas sobre el muro 
------------------------- 
Sobrecarga        : 1.000 
Carga vertical    : 0.000 
Carga horizontal  : 0.000 
Momento           : 0.000 
Altura carga  Zc  : 6.663 
 
 
5.- Hipótesis consideradas 
-------------------------- 
PPM = Peso propio del muro 
TTD = Tierras en trasdos 
SC  = Sobrecarga 
TP  = Peso tierras en puntera 
PP  = Empuje pasivo tierras en puntera 
CC  = Carga en cabeza 
(*) = Hipótesis no considerada 
 
idH PPM TTD  SC  TP  PP  CC 
--------------------------- 
 0   1   0   0   0   0   0 
 1   1   1   0   0   1   0 
 2   1   1   1   0   1   0 
 3   1   1   0   1   1   0 
 4   1   1   0   1   1   0 
 5   1   1   1   1   1   0 
 6   1   1   1   1   1   0 
 7   1   1   0   0   1   1 
 8   1   1   1   0   1   1 
 9   1   1   0   1   1   1 
10   1   1   1   1   1   1  
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos de las pantallas 
---------------------- 
     ip: índice de la pantalla 
xi , yi: coordenadas respecto centro de puntera 
xig,yig: coordenadas respecto c.d.g. de la pantalla  
     cN: coeficiente para cálculo de esfuerzo por 
axil 
    cMl: coeficientes para cálculo de esfuerzos por  
momentos 
 
ip     xi      yi      xig     yig      cN     cMl  
---------------------------------------------------  
 0   -1.45   -5.20    0.84   -5.20   -0.200  -0.159  
 1   -1.45    0.00    0.84    0.00   -0.200  -0.159  
 2   -1.45    5.20    0.84    5.20   -0.200  -0.159  
 3   -3.55   -2.60   -1.26   -2.60   -0.200   0.238  
 4   -3.55    2.60   -1.26    2.60   -0.200   0.238  
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Esfuerzos en cada pantalla 
-------------------------- 
ih: índice de hipótesis 
Pi: esfuerzo axil sobre cada pantalla 
Hi: cortante longitudinal sobre cada pantalla 
 
ih    P1      P2      P3      P4      P5     Hi 
------------------------------------------------ 
 0   -56.3   -56.3   -56.3   -49.2   -49.2   0.0 
 1  -158.9  -158.9  -158.9  -122.2  -122.2  52.8 
 2  -175.6  -175.6  -175.6  -113.7  -113.7  58.9 
 3  -161.6  -161.6  -161.6  -126.8  -126.8  41.1 
 4  -161.6  -161.6  -161.6  -126.8  -126.8  41.1 
 5  -178.3  -178.3  -178.3  -118.3  -118.3  47.2 
 6  -178.3  -178.3  -178.3  -118.3  -118.3  47.2 
 7  -158.9  -158.9  -158.9  -122.2  -122.2  52.8 
 8  -175.6  -175.6  -175.6  -113.7  -113.7  58.9 
 9  -161.6  -161.6  -161.6  -126.8  -126.8  41.1 
10  -178.3  -178.3  -178.3  -118.3  -118.3  47.2 
------------------------------------------------ 
Mn  -178.3  -178.3  -178.3  -126.8  -126.8   0.0 
Mx   -56.3   -56.3   -56.3   -49.2   -49.2  58.9 
 
 
 
 
 
 
7.- Esfuerzos y armado alzado muro 
-------------------------------------- 
 
Alzado muro Z= Hm/4 
------------------------------ 
   Z:  1.666e+00 Altura sobre la zapata 
   e:  6.310e-01 Espesor 
 
  Vs: +1.009e+01 Cortante 
  Ms: +1.664e+01 Momento 
  Ns: -5.653e+00 Axil 
 
  Vd: +1.513e+01 Cortante 
  Md: +2.495e+01 Momento, valor de cálculo 
  Nd: -8.480e+00 Axil, valor de cálculo 
 
  As: +9.774e+00 (x 10^-4) Cuantía necesaria 
 
 Vcu: +1.943e+01 Cortante 
iAsl: +3.411e+00 (x 10^-4) Incremento 
Comprobación a cortante:  Vale 
 
 
Alzado muro Z=  Hm 
------------------------------ 
   Z:  0.000e+00 Altura sobre la zapata 
   e:  7.500e-01 Espesor 
 
  Vs: +1.804e+01 Cortante 
  Ms: +3.933e+01 Momento 
  Ns: -8.529e+00 Axil 
 
  Vd: +2.706e+01 Cortante 
  Md: +5.899e+01 Momento, valor de cálculo 
  Nd: -1.279e+01 Axil, valor de cálculo 
 
  As: +1.958e+01 (x 10^-4) Cuantía necesaria 
 
Para que Vcu>=Vd hace falta: 
As necesaria AsNec: +2.441e+01  (x 10^-4) 
Incremento   iAsl : +6.102e+00  (x 10^-4) 
 
Armadura de cortante necesaria: 
   Vcu: +2.095e+01  Cortante resistido 
                     por el hormigón 
AstVsu: +2.345e+00 (x 10^-4) Cuantía para Vsu 
AstMin: +8.175e+00 (x 10^-4) Cuantía mínima 
   Ast: +8.175e+00 (x 10^-4) Cuantía necesaria 
 
Cuantías míninas acero B-500-S 
según art 42.3.5 de la EHE 
 
Asv,t=  6.75 (10^-4) Vertical cara tracción ( 0.09% ) 
Asv,c=  2.02 (10^-4) Vertical cara compresión  
                    ( 30% Asc,t) 
Ash,c= 24.00 (10^-4) Horizontal entre las  
               dos caras (0.032%). Juntas s>7.5m 
(Se dispone hasta 2/3 en cara vista) 

 
Esfuerzos extremos en cada pantalla 
----------------------------------- 
P,Hmax: axil compatible y cortante máximo 
Pmin,H: axil mínimo y cortante compatible 
Pmax,H: axil máximo y cortante compatible 
 
ip     P     Hmax    Pmin    H      Pmax    H 
----------------------------------------------- 
 0  -175.6   58.9  -178.3   47.2   -56.3    0.0 
 1  -175.6   58.9  -178.3   47.2   -56.3    0.0 
 2  -175.6   58.9  -178.3   47.2   -56.3    0.0 
 3  -113.7   58.9  -126.8   41.1   -49.2    0.0 
 4  -113.7   58.9  -126.8   41.1   -49.2    0.0 
----------------------------------------------- 
    -175.6   58.9  -178.3   47.2   -49.2    0.0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.- Armadura necesaria 
---------------------- 
SepA: 0.15  separación armadura longitudinal 
SepP: 0.15  separación planos de cortante 
 
Arranque del muro 
----------------- 
Ast,nec:  ø20   vertical necesaria en tracción 
Ast,min:  ø12   vertical mínima en tracción 
Ash,rep:  ø10   horizontal por reparto cara oculta 
Ash,co :  ø16   horizontal por retracción en cara 
oculta 
Ash,cv :  ø20   horizontal por retracción en cara 
vista 
 
  Asl,t:  ø20   vertical a disponer en tracción 
  Asl,c:  ø 8   vertical mínima en compresión 
 Ash,co:  ø16   horizontal a disponer cara oculta 
Ash,cvt:  ø20   horizontal a disponer en cara vista  
Ast:  ø 8/4.44  cercos de alzado del muro 
(diámetro/ramas) 
Asl:  ø25   longitudinal necesaria sin cercos 
Ast,dis:  ø25   vertical a disponer en tracción 
 
 
Sección a Hm/4.0 
---------------- 
Ast,nec:  ø16   vertical necesaria en tracción 
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� PANTALLES MUR TIPUS 1  

La força horitzontal màxima en servei en una pantalla és de 58.9 Tones, compatible 

amb un axil mínim de -113.7 tones. Els pilons queden encastats en un extrem en l’encep i en 

l’altre entren 1.5 metres en l’estrat de roca subjacent. Es menysprea la col·laboració del 

terreny per a suportar les empentes horitzontals ja que la punta encaixa en roca i els 

moviments, per tant, seran petits, pel que és difícil que es mobilitzi l’embranzida passiva, per 

als quals és necessari moviments importants. 

 

Al suportar la pantalla les forces horitzontals per flexió, estant encastada en l’encep i 

recolzada en el seu extrem inferior, el moment al capdavant de la pantalla ve donat per       

M = H * L: 

    M = 58.9 x 7.8=  459 Tm x m 

    Md = 459 x 1.5 = 690 Tm x m 

    Nd = - 113.7 x 1.5 = 170.55 Tm 

    Vd = 58.9 x 1.5 = 88.3 Tm 

 

Proyecto: Pantalla 
 
Sección Hormigón Armado 
---------------------------- 
 
1.- Geometría Sección 
---------------------------- 
 
Contorno [0] exterior 
---------------------------- 
 
  i      x            y 
---------------------------- 
  0 -4.0000e-01  -1.3000e+00 
  1 -4.0000e-01  +1.3000e+00 
  2 +4.0000e-01  +1.3000e+00 
  3 +4.0000e-01  -1.3000e+00 
 

 

 
 
 
 
 
2.- Resistencias 
-------------------------------- 
 
Resistencia acero pasivo    Fyk :  5.10000e+04 
Coeficiente minoración a.p.  Gy :  1.15000e+00 
Módulo elasticidad  a.p.     Ey :  2.10000e+07 
Densidad hormigón         DensC :  2.500 
Densidad acero            DensY :  7.850 
 
Fck : Resistencia característica hormigón a compres ión 
Fct : Resistencia del hormigón en tracción 
Gc  : Coeficiente minoración resistencia hormigón 
Ec  : Módulo de elasticidad hormigón 
 
  c    Fck        Fct       Gc        Ec 
-------------------------------------------- 
 00  2.500e+03 1.795e+02 1.500e+00 2.726e+06 

 
 
 
 
3.- Armadura pasiva 
-------------------------------- 
 
n     : Número de barras 
Fi    : Diámetro armadura 
xi,yi : Coordenadas inicio de la capa 
xf,yf : Coordenadas fin de la capa 
As    : Area de toda la capa (*1e4) 
 
  i  n      Fi          xi          yi          xf          yf       As 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
  0   5 2.5000e-02 -3.0000e-01 -1.2000e+00 +3.0000e -01 -1.2000e+00  24.54 
  1   2 2.0000e-02 -3.0000e-01 -1.0500e+00 +3.0000e -01 -1.0500e+00   6.28 
  2   2 2.0000e-02 -3.0000e-01 -9.0000e-01 +3.0000e -01 -9.0000e-01   6.28 
  3   5 2.5000e-02 -3.0000e-01 +1.2000e+00 +3.0000e -01 +1.2000e+00  24.54 
  4   2 2.0000e-02 -3.0000e-01 +1.0500e+00 +3.0000e -01 +1.0500e+00   6.28 
  5   2 2.0000e-02 -3.0000e-01 +9.0000e-01 +3.0000e -01 +9.0000e-01   6.28 
  6   8 2.0000e-02 -3.0000e-01 -7.5000e-01 -3.0000e -01 +7.5000e-01  25.13 
  7   8 2.0000e-02 +3.0000e-01 -7.5000e-01 +3.0000e -01 +7.5000e-01  25.13 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
     34                                                            124.49 
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4.- Armadura Activa 
-------------------------------- 
(No existe) 
 
 
5.- Acero estructural (chapas) 
-------------------------------- 
(No existe) 
 
 
6.- Areas e inercias 
-------------------------------- 
 
b: Sección bruta hormigón 
n: Sección neta hormigón 
p: Sección homogeneizada con armadura pasiva 
h: Sección homogeneizada con armadura pasiva y acti va 
 
EcRef :   2.7264e+06 
 
t       xg          yg         A          Ixg        Iyg        Ixyg 
--------------------------------------------------- --------------------- 
b  +0.0000e+00 -1.8452e-17 2.0800e+00 1.1717e+00 1. 1093e-01 +0.0000e+00  
n  +0.0000e+00 -1.8452e-17 2.0800e+00 1.1717e+00 1. 1093e-01 +1.1257e-17  
p  -1.5824e-19 -1.8569e-17 2.1759e+00 1.2540e+00 1. 1786e-01 +1.1257e-17  
h  -1.5824e-19 -1.8569e-17 2.1759e+00 1.2540e+00 1. 1786e-01 +1.1257e-17  
 
 
7.- Esfuerzos 
-------------------------------- 
 
idE     Nz         Mx         My       Gf   Cal. 
---------------------------------------------------  
00  -1.706e+02 -6.913e+02 +0.000e+00        ELU 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
 
8.- Esfuerzos últimos (Nd=0) 
-------------------------------- 
 
Dominio 1:   -1<= si <0       (si=Ec/0.010) 
Dominio 2:   -1<= si <0.259*& (si=x/h  &=d/h) 
Dominio 3-4: 0.259*&<=si<1.0  (si=x/h  &=d/h) 
Dominio 5:    1<= si <2       (si!=x/h &=d/h) 
 
si   :  Bloque compresiones (x/h) (Excepto en Domin io 5) 
beta :  Angulo dirección flexión con eje x 
 
  i      si         beta         NzU         MxU         MyU 
--------------------------------------------------- ------------- 
000 +1.5080e-01 +9.0000e+01 -1.6220e-07 -6.2470e+02  -1.6168e-14 
001 +1.5080e-01 -9.0000e+01 -1.6220e-07 +6.2470e+02  +5.4284e-14 
002 +1.5161e-01 +0.0000e+00 -9.5093e-09 -1.5161e-13  +1.8212e+02 
003 +1.5161e-01 +1.8000e+02 -9.5071e-09 -1.7174e-13  -1.8212e+02 
 
9.- Esfuerzos últimos 
-------------------------------- 
 
cNz    : Nu/Nd 
cMx    : Mxu/Mxd 
cMy    : Myu/Myd 
si     : Bloque compresiones (x/h) (excepto Dominio  5) 
beta   : Angulo dirección flexión con eje x 
EcComp : Deformación hormigón en compresión (*10^3)  
EsTrac : Deformación acero en tracción (*10^3) 
H      : Canto de la sección 
D      : Canto útil 
X      : Profundidad bloque de compresiones 
*      : Significa error en cálculo 
 
idE    Nd        Mxd        Myd        Mxu        M yu      cNz   cMx   cMy 
--------------------------------------------------- ------------------------ 
00 -1.706e+02 -6.913e+02 +0.000e+00 -7.968e+02 +1.6 18e-03  1.00  1.15   1.00 
--------------------------------------------------- ------------------------ 
                                                           1.00  1.15  1.00 
 
idE   si    beta   EcComp  EsTrac     H      D      X 
--------------------------------------------------- --- 
00  0.188   90.00   -2.43   10.00   2.60   2.50   0 .49 
01  0.188  -90.00   -2.43   10.00   2.60   2.50   0 .49 
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Proyecto: Sección a cortante 
--------------------------------- 
Armadura de cortante en flexión simple 
 
1.- Geometría 
--------------------------------- 
Canto            [H] (m): 2.600 
Ancho mínimo     [B] (m): 0.800 
Recubrimiento    [R] (m): 0.100 
Canto útil       [D] (m): 2.500 
Armadura long.[Asl] (m2): 24.500 10^-4  
 
2.- Materiales 
--------------------------------- 
Resistencia hormigón [Fck] (N/m2): 25.0 10^6  
Coeficiente hormigón  [Gc] (----): 1.500  
Resistencia cálculo  [Fcd] (N/m2): 16.7 10^6  
Resistencia acero    [Fyk] (N/m2): 500.0 10^6 
Coeficiente acero     [Gy] (----): 1.150  
Resistencia cálculo  [Fyd] (N/m2): 400.0 10^6  
 
3.- Armadura de cortante (cercos) 
--------------------------------- 
Brazo mecánico      [z] (m): 2.25   
Cortante diseño    [Vd] (N): 883.5 10^3  
Cortante hormigón [Vu1] (N): 10000.0 10^3  
Cortante hormigón [Vcu] (N): 372.6 10^3  
Cortante hormigón [Vcu](Tm): 37.98 
Cortante armadura [Vsu] (N): 510.9 10^3  
Separación mínima  [st] (m): 0.30   
Incremento Asl   [iAsl](m2): 14.445 10^-4  
Desplaz. ley flec. [Sd] (m): 1.60 
Armadura   [At(Vsu)] (m2/m): 5.7 10^-4  
Cuantía mínima [Atm] (m2/m): 6.7 10^-4  
Armadura neces. [At] (m2/m): 6.7 10^-4 
 
 

 

2.13.2. Murs tipus 2 

Proyecto: Muro Tipo 2 
--------------------------------- 
Sistema de unidades: Tonelada y Metro 
 
1.- Geometría muro 
------------------ 
Cara posterior inclinada 
Alzado del muro   Hm :  5.400 
Espesor inferior  Ei :  0.550 
Espesor superior  Es :  0.274 
Longitud talón    Bt :  2.950 
Longitud puntera  Bp :  1.500 
Canto zapata      Ez :  1.100 
Ancho total zapata   :  5.000 
Longitud muro     Lm :  7.500 
 
 
Datos de las pantallas 
---------------------- 
Canto de cada pantalla     :  2.60 
Ancho de cada pantalla     :  0.80 
 
Pantallas en primera fila  :     2 
Separación entre pantallas :  5.40 
Distancia a la puntera     :  1.45 
 
Pantallas en segunda fila  :     1 
Separación entre pantallas :  5.40 
Distancia a la puntera     :  3.55 
 
 
2.- Características materiales 
------------------------------ 
Densidad hormigón :   2.500 
Fck hormigón      :  2500.0 
Resistencia Fyk   : 51000.0 
Coeficiente Gc    :   1.500 
Coeficiente Gy    :   1.150 
Coeficiente Gf    :   1.500 
Recubrimiento Re  :   0.040 
Separación Arma.  :   0.150 

. 
 
 
 
 
3.- Características terreno 
--------------------------- 
Coeficiente Ka    :   0.270 
Coeficiente Ko    :   0.430 
Coeficiente Kp    :   2.000 
Densidad terreno  :   1.900 
Coef. rozamiento  :   0.600 
Altura tierras Zt :   5.400 
Tierras puntera   :   0.500 
Zona E. activo Ha :   1.800 
 
En la zona superior de altura Ha se 
considera el empuje  activo y desde ese 
punto un empuje de variación lineal hasta 
llegar al empuje en reposo en la base de la 
zapata.  Esta ley  de empujes se corresponde 
con el hecho que las zonas inferiores quedan 
más compactadas que las superiores 
 
 
 
 
 
4.- Fuerzas sobre el muro 
------------------------- 
Sobrecarga        : 1.000 
Carga vertical    : 0.000 
Carga horizontal  : 0.000 
Momento           : 0.000 
Altura carga  Zc  : 5.400 
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5.- Hipótesis consideradas 
-------------------------- 
PPM = Peso propio del muro 
TTD = Tierras en trasdos 
SC  = Sobrecarga 
TP  = Peso tierras en puntera 
PP  = Empuje pasivo tierras en puntera 
CC  = Carga en cabeza 
(*) = Hipótesis no considerada 
 
idH PPM TTD  SC  TP  PP  CC 
--------------------------- 
 0   1   0   0   0   0   0 
 1   1   1   0   0   1   0 
 2   1   1   1   0   1   0 
 3   1   1   0   1   1   0 
 4   1   1   0   1   1   0 
 5   1   1   1   1   1   0 
 6   1   1   1   1   1   0 
 7   1   1   0   0   1   1 
 8   1   1   1   0   1   1 
 9   1   1   0   1   1   1 
10   1   1   1   1   1   1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.- Esfuerzos en las pantallas en servicio 
------------------------------------------ 
 
Esfuerzos sobre el grupo de pantallas 
------------------------------------- 
Referidos al centro del encepado 
Para un ancho de muro de  7.50 
 
idH   Ncimen      Hcimen      Mcimen 
-------------------------------------- 
 0  +1.448e+02  +0.000e+00  +3.280e+01 
 1  +3.825e+02  +1.161e+02  +3.654e+01 
 2  +4.046e+02  +1.321e+02  +6.106e+01 
 3  +3.931e+02  +7.963e+01  +3.579e+01 
 4  +3.931e+02  +7.963e+01  +3.579e+01 
 5  +4.153e+02  +9.561e+01  +6.031e+01 
 6  +4.153e+02  +9.561e+01  +6.031e+01 
 7  +3.825e+02  +1.161e+02  +3.654e+01 
 8  +4.046e+02  +1.321e+02  +6.106e+01 
 9  +3.931e+02  +7.963e+01  +3.579e+01 
10  +4.153e+02  +9.561e+01  +6.031e+01 

 
 
 
Datos de las pantallas 
---------------------- 
     ip: índice de la pantalla 
xi , yi: coordenadas respecto centro de puntera 
xig,yig: coordenadas respecto c.d.g. de la pantalla  
     cN: coeficiente para cálculo de esfuerzo por  
         axil 
    cMl: coeficientes para cálculo de esfuerzos  
         por momentos 
 
ip     xi      yi      xig     yig      cN     cMl  
---------------------------------------------------  
 0   -1.45   -2.70    0.70   -2.70   -0.333  -0.238  
 1   -1.45    2.70    0.70    2.70   -0.333  -0.238  
 2   -3.55    0.00   -1.40    0.00   -0.333   0.476  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Esfuerzos en cada pantalla 
-------------------------- 
ih: índice de hipótesis 
Pi: esfuerzo axil sobre cada pantalla 
Hi: cortante longitudinal sobre cada pantalla 
 
ih    P1      P2      P3     Hi 
-------------------------------- 
 0   -44.0   -44.0   -56.8   0.0 
 1  -104.3  -104.3  -173.8  38.7 
 2  -115.7  -115.7  -173.2  44.0 
 3  -106.8  -106.8  -179.5  26.5 
 4  -106.8  -106.8  -179.5  26.5 
 5  -118.2  -118.2  -178.9  31.9 
 6  -118.2  -118.2  -178.9  31.9 
 7  -104.3  -104.3  -173.8  38.7 
 8  -115.7  -115.7  -173.2  44.0 
 9  -106.8  -106.8  -179.5  26.5 
10  -118.2  -118.2  -178.9  31.9 
-------------------------------- 
Mn  -118.2  -118.2  -179.5   0.0 
Mx   -44.0   -44.0   -56.8  44.0 
 
 
 
Esfuerzos extremos en cada pantalla 
----------------------------------- 
P,Hmax: axil compatible y cortante máximo 
Pmin,H: axil mínimo y cortante compatible 
Pmax,H: axil máximo y cortante compatible 
 
ip     P     Hmax    Pmin    H      Pmax    H 
----------------------------------------------- 
 0  -115.7   44.0  -118.2   31.9   -44.0    0.0 
 1  -115.7   44.0  -118.2   31.9   -44.0    0.0 
 2  -173.2   44.0  -179.5   26.5   -56.8    0.0 
----------------------------------------------- 
    -115.7   44.0  -179.5   26.5   -44.0    0.0 
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� PANTALLES MUR TIPUS 2  

La força horitzontal màxima en servei en una pantalla és de 58.9 Tones, compatible 

amb un axil mínim de -113.7 tones. Els pilons queden encastats en un extrem en l’encep i en 

l’altre entren 1.5 metres en l’estrat de roca subjacent. Es menysprea la col·laboració del 

terreny per a suportar les empentes horitzontals ja que la punta encaixa en roca i els 

moviments, per tant, seran petits, pel que és difícil que es mobilitzi l’embranzida passiva, per 

als quals és necessari moviments importants. 

 

Al suportar la pantalla les forces horitzontals per flexió, estant encastada en l’encep i 

recolzada en el seu extrem inferior, el moment al capdavant de la pantalla ve donat per       

M = H * L: 

    M = 44.0 x 7.825=  344.23 Tm x m 

    Md = 344 x 1.5 = 516 Tm x m 

    Nd = - 117.7 x 1.5 = 176.5 Tm 

    Vd = 44 x 1.5 = 66 Tm 

7.- Esfuerzos y armado alzado muro 
-------------------------------------- 
Alzado muro Z= Hm/4 
------------------------------ 
   Z:  1.350e+00 Altura sobre la zapata 
   e:  4.810e-01 Espesor 
 
  Vs: +6.866e+00 Cortante 
  Ms: +9.248e+00 Momento 
  Ns: -3.822e+00 Axil 
 
  Vd: +1.030e+01 Cortante 
  Md: +1.387e+01 Momento, valor de cálculo 
  Nd: -5.733e+00 Axil, valor de cálculo 
 
  As: +7.281e+00 (x 10^-4) Cuantía necesaria 
 
 Vcu: +1.518e+01 Cortante 
iAsl: +2.322e+00 (x 10^-4) Incremento 
Comprobación a cortante:  Vale 
 
Alzado muro Z=  Hm 
------------------------------ 
   Z:  0.000e+00 Altura sobre la zapata 
   e:  5.500e-01 Espesor 
 
  Vs: +1.218e+01 Cortante 
  Ms: +2.163e+01 Momento 
  Ns: -5.562e+00 Axil 
 
  Vd: +1.827e+01 Cortante 
  Md: +3.245e+01 Momento, valor de cálculo 
  Nd: -8.343e+00 Axil, valor de cálculo 
 
  As: +1.504e+01 (x 10^-4) Cuantía necesaria 
 
 Vcu: +2.078e+01 Cortante 
iAsl: +4.120e+00 (x 10^-4) Incremento 
Comprobación a cortante:  Vale 
 
Cuantías míninas acero B-500-S 
según art 42.3.5 de la EHE 
 
Asv,t=  4.95 (10^-4) Vertical cara tracción ( 0.09% ) 
Asv,c=  1.49 (10^-4) Vertical cara compresión  
                    ( 30% Asc,t) 
Ash,c=  8.80 (10^-4) Horizontal entre las dos 
                   caras (0.016%).Juntas s<7.5m  
(Se dispone hasta 2/3 en cara vista) 
 

8.- Armadura necesaria 
---------------------- 
SepA: 0.15  separación armadura longitudinal 
SepP: 0.15  separación planos de cortante 
 
Arranque del muro 
----------------- 
Ast,nec:  ø20   vertical necesaria en tracción 
Ast,min:  ø10   vertical mínima en tracción 
Ash,rep:  ø 8   horizontal por reparto cara 
oculta 
Ash,co :  ø 8   horizontal por retracción en 
cara oculta 
Ash,cv :  ø12   horizontal por retracción en 
cara vista 
 
  Asl,t:  ø20   vertical a disponer en tracción 
  Asl,c:  ø 8   vertical mínima en compresión 
 Ash,co:  ø 8   horizontal a disponer cara 
oculta 
Ash,cvt:  ø12   horizontal a disponer en cara 
vista 
 
Sección a Hm/4.0 
---------------- 
Ast,nec:  ø12   vertical necesaria en tracción 
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Proyecto: Pantalla 
 
Sección Hormigón Armado 
---------------------------- 
 
1.- Geometría Sección 
---------------------------- 
 
Contorno [0] exterior 
---------------------------- 
 
  i      x            y 
---------------------------- 
  0 -4.0000e-01  -1.3000e+00 
  1 -4.0000e-01  +1.3000e+00 
  2 +4.0000e-01  +1.3000e+00 
  3 +4.0000e-01  -1.3000e+00 
 

 

 
2.- Resistencias 
-------------------------------- 
 
Resistencia acero pasivo    Fyk :  5.10000e+04 
Coeficiente minoración a.p.  Gy :  1.15000e+00 
Módulo elasticidad  a.p.     Ey :  2.10000e+07 
Densidad hormigón         DensC :  2.500 
Densidad acero            DensY :  7.850 
 
Fck : Resistencia característica hormigón a compres ión 
Fct : Resistencia del hormigón en tracción 
Gc  : Coeficiente minoración resistencia hormigón 
Ec  : Módulo de elasticidad hormigón 
 
  c    Fck        Fct       Gc        Ec 
-------------------------------------------- 
 00  2.500e+03 1.795e+02 1.500e+00 2.726e+06 

 

 
 
 
3.- Armadura pasiva 
-------------------------------- 
 
n     : Número de barras 
Fi    : Diámetro armadura 
xi,yi : Coordenadas inicio de la capa 
xf,yf : Coordenadas fin de la capa 
As    : Area de toda la capa (*1e4) 
 
  i  n      Fi          xi          yi          xf          yf       As 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
  0   5 2.5000e-02 -3.0000e-01 -1.2000e+00 +3.0000e -01 -1.2000e+00  24.54 
  1   2 2.0000e-02 -3.0000e-01 -1.0500e+00 +3.0000e -01 -1.0500e+00   6.28 
  2   2 2.0000e-02 -3.0000e-01 -9.0000e-01 +3.0000e -01 -9.0000e-01   6.28 
  3   5 2.5000e-02 -3.0000e-01 +1.2000e+00 +3.0000e -01 +1.2000e+00  24.54 
  4   2 2.0000e-02 -3.0000e-01 +1.0500e+00 +3.0000e -01 +1.0500e+00   6.28 
  5   2 2.0000e-02 -3.0000e-01 +9.0000e-01 +3.0000e -01 +9.0000e-01   6.28 
  6   8 2.0000e-02 -3.0000e-01 -7.5000e-01 -3.0000e -01 +7.5000e-01  25.13 
  7   8 2.0000e-02 +3.0000e-01 -7.5000e-01 +3.0000e -01 +7.5000e-01  25.13 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
     34                                                            124.49 

 

 

 
 
 
4.- Armadura Activa 
-------------------------------- 
(No existe) 
 
 
5.- Acero estructural (chapas) 
-------------------------------- 
(No existe) 
 
 
6.- Areas e inercias 
-------------------------------- 
 
b: Sección bruta hormigón 
n: Sección neta hormigón 
p: Sección homogeneizada con armadura pasiva 
h: Sección homogeneizada con armadura pasiva y acti va 
 
EcRef :   2.7264e+06 
 
t       xg          yg         A          Ixg        Iyg        Ixyg 
--------------------------------------------------- --------------------- 
b  +0.0000e+00 -1.8452e-17 2.0800e+00 1.1717e+00 1. 1093e-01 +0.0000e+00  
n  +0.0000e+00 -1.8452e-17 2.0800e+00 1.1717e+00 1. 1093e-01 +1.1257e-17  
p  -1.5824e-19 -1.8569e-17 2.1759e+00 1.2540e+00 1. 1786e-01 +1.1257e-17  
h  -1.5824e-19 -1.8569e-17 2.1759e+00 1.2540e+00 1. 1786e-01 +1.1257e-17  
 
 
7.- Esfuerzos 
-------------------------------- 
 
idE     Nz         Mx         My       Gf   Cal. 
---------------------------------------------------  
00  -1.766e+02 -5.164e+02 +0.000e+00        ELU 
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8.- Esfuerzos últimos (Nd=0) 
-------------------------------- 
 
Dominio 1:   -1<= si <0       (si=Ec/0.010) 
Dominio 2:   -1<= si <0.259*& (si=x/h  &=d/h) 
Dominio 3-4: 0.259*&<=si<1.0  (si=x/h  &=d/h) 
Dominio 5:    1<= si <2       (si!=x/h &=d/h) 
 
si   :  Bloque compresiones (x/h) (Excepto en Domin io 5) 
beta :  Angulo dirección flexión con eje x 
 
  i      si         beta         NzU         MxU         MyU 
--------------------------------------------------- ------------- 
000 +1.5080e-01 +9.0000e+01 -1.6220e-07 -6.2470e+02  -1.6168e-14 
001 +1.5080e-01 -9.0000e+01 -1.6220e-07 +6.2470e+02  +5.4284e-14 
002 +1.5161e-01 +0.0000e+00 -9.5093e-09 -1.5161e-13  +1.8212e+02 
003 +1.5161e-01 +1.8000e+02 -9.5071e-09 -1.7174e-13  -1.8212e+02 
 
 
 
9.- Esfuerzos últimos 
-------------------------------- 
 
cNz    : Nu/Nd 
cMx    : Mxu/Mxd 
cMy    : Myu/Myd 
si     : Bloque compresiones (x/h) (excepto Dominio  5) 
beta   : Angulo dirección flexión con eje x 
EcComp : Deformación hormigón en compresión (*10^3)  
EsTrac : Deformación acero en tracción (*10^3) 
H      : Canto de la sección 
D      : Canto útil 
X      : Profundidad bloque de compresiones 
*      : Significa error en cálculo 
 
idE    Nd        Mxd        Myd        Mxu        M yu      cNz   cMx   cMy 
--------------------------------------------------- ------------------------ 
00 -1.765e+02 -5.164e+02 +0.000e+00 -8.026e+02 +2.1 42e-03  1.00  1.55  1.00 
--------------------------------------------------- ------------------------ 
                                                           1.00  1.55  1.00 
 
idE   si    beta   EcComp  EsTrac     H      D      X 
--------------------------------------------------- --- 
00  0.190   90.00   -2.46   10.00   2.60   2.50   0 .49 
01  0.190  -90.00   -2.46   10.00   2.60   2.50   0 .49  
 
 

 
Proyecto: Sección a cortante 
--------------------------------- 
Armadura de cortante en flexión simple 
 
1.- Geometría 
--------------------------------- 
Canto            [H] (m): 2.600 
Ancho mínimo     [B] (m): 0.800 
Recubrimiento    [R] (m): 0.100 
Canto útil       [D] (m): 2.500 
Armadura long.[Asl] (m2): 24.500 10^-4 
 
2.- Materiales 
--------------------------------- 
Resistencia hormigón [Fck] (N/m2): 25.0 10^6  
Coeficiente hormigón  [Gc] (----): 1.500  
Resistencia cálculo  [Fcd] (N/m2): 16.7 10^6  
Resistencia acero    [Fyk] (N/m2): 500.0 10^6 
Coeficiente acero     [Gy] (----): 1.150  
Resistencia cálculo  [Fyd] (N/m2): 400.0 10^6  
 
3.- Armadura de cortante (cercos) 
--------------------------------- 
Brazo mecánico      [z] (m): 2.25   
Cortante diseño    [Vd] (N): 660.0 10^3  
Cortante hormigón [Vu1] (N): 10000.0 10^3  
Cortante hormigón [Vcu] (N): 372.6 10^3  
Cortante hormigón [Vcu](Tm): 37.98 
Cortante armadura [Vsu] (N): 287.4 10^3  
Separación mínima  [st] (m): 0.30   
Incremento Asl   [iAsl](m2): 11.875 10^-4  
Desplaz. ley flec. [Sd] (m): 1.76 
Armadura   [At(Vsu)] (m2/m): 3.2 10^-4  
Cuantía mínima [Atm] (m2/m): 6.7 10^-4  
Armadura neces. [At] (m2/m): 6.7 10^-4  
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2.14. Prova de càrrega  
 

2.14.1. Descripció de la prova de càrrega 
 

La prova de càrrega s’ha considerat de tipus estàtic, és a dir, s’aplicaran unes 

càrregues en posicions predeterminades dintre de l’estructura, amidant-se les deformacions 

en estat de repòs. 

 

Es pretén en tot moment la comprovació de l’estructura abans de la seva posada en 

servei i verificar que el model real es comporta d’acord al previst en els càlculs.  Per a això, 

s’introduiran esforços de l’ordre del 60% (sense superar el 70%) dels màxims  produïts pel 

tren de càrregues fixat en la ’“Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto 

de puentes de carretera”.  

 

Per a l’obtenció de les fletxes teòriques s’ha utilitzat el mateix model que l’utilitzat per 

al càlcul de l’estructura. Se suposa un comportament lineal i elàstic, pel que les fletxes 

podrien ser majors que les previstes produint-se la fissuració d’alguna secció. 

 

2.14.2. Descripció del tren de càrregues 

 

La prova de càrrega està formada per camions banyera usuals en obra, degudament 

tarats. Els camions estan formats per 3 eixos, un davanter de 8 Tm i dos darrers de 11 Tm 

cadascun. Les separacions entre els diferents eixos, començant per l’eix davanter, són 3.90 

m i 1.35 m. 

 

Seran necessaris un màxim de 8 camions d’aquest tipus (30 Tm). 
 
 

2.14.3. Execució de la prova de càrrega 
 

La prova de càrrega no es portarà a terme fins a haver comprovat que el formigó a 

arribat a la resistència característica especificada en el Projecte. Abans d’iniciar la prova de 

càrrega es farà una inspecció visual de l’estructura, incloent aparells de suport, juntes i 

taulers, i anotant les anomalies que s’observen. D’existir fissures es col·locaran testimonis, 

amidant la seva amplitud per a comprovar la seva evolució al llarg de la prova de càrrega. 
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Els aparells de lectura han de situar-se i llegir-se abans de la introducció de les 

càrregues  per a tenir una referència. 

 

La introducció de les càrregues en el pont s’ha de fer de manera escalonada, prenent 

lectura de les fletxes minuts després d’haver conclòs el posicionament de tots els camions, 

quan ja no existeixi cap vibració (motors apagats). 

 

Una vegada finalitzada cada hipòtesi de càrrega, i transcorreguts quinze minuts 

després d’haver-se retirat tots els camions, es procedirà a una lectura dels aparells de 

mesura per a comprovar les fletxes romanents que puguin quedar en el tauler. 

 

Atès que en les fletxes teòriques es suposa un mòdul de deformació del formigó, que 

pot ser diferent en el formigó de l’obra, les fletxes amidades diferiran una certa quantitat de 

les teòriques, generalment per defecte, a causa d’un E major de l’esperat. En tot cas, la 

mesura de les fletxes presents del pont (en general de l’ordre del 15 %) seran la prova del 

comportament elàstic del material. 

 

A l’acabar la prova es realitzarà una última inspecció visual, sobretot en aquells punts 

on s’haguessin observat anomalies, per a comparar-les amb les observacions inicials. 

 

2.14.4. Hipòtesi de càrrega 
 

Es produiran esforços flexors de l’ordre del 65 % de les sobrecàrregues en la zona 

central de les bigues. Per a això, es col·locaran 8 camions.  

 

Amb aquesta hipòtesi es pretén obtenir el màxim moment positiu. 

 

2.14.5. Sistemes de mesura 
 

El comportament del pont durant la prova de càrrega es coneixerà mitjançant la 

mesura de les fletxes verticals en uns punts prefixats en el tauler. 

 

S’amidarà mitjançant aparells que garanteixin una precisió de 0.01 mm. 

 

Es controlaran tres punts en els estreps i cinc en la secció per centre de bigues. 
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2.14.6. Característiques del camió tipus 
 

Les característiques del camió tipus són les d’una banyera de 30 Mp (Tm) de pes total, 

amb dos eixos de 11 Mp (Tm) i un de 8 Mp (Tm). 

 

 

 

2.14.7. Esforços de la prova de càrrega 

 

Dibuix del model de càlcul:  
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PRUEBA DE CARGA. MOMENTOS 
------------------------- 
X/L: porcentaje respecto longitud viga 
Msc: momento máximo sobrecarga 
Mpc: momento prueba de carga 
 %M: Mpc/Msc 

 

 

 
VIGA 1 
------ 
 
X/L     Msc     Mpc    %M 
-------------------------- 
0.00    5.23   -1.35  0.00 
0.04   37.38    9.09  0.24 
0.04   37.34    9.07  0.24 
0.08   74.50   19.63  0.26 
0.08   74.52   19.64  0.26 
0.12  110.99   29.64  0.27 
0.12  110.97   29.64  0.27 
0.17  146.63   38.76  0.26 
0.17  146.64   38.76  0.26 
0.21  182.44   47.71  0.26 
0.21  182.45   47.71  0.26 
0.25  207.25   55.64  0.27 
0.25  207.27   55.64  0.27 
0.29  222.84   63.02  0.28 
0.29  222.85   63.02  0.28 
0.33  244.71   69.14  0.28 
0.33  244.72   69.15  0.28 
0.38  262.73   73.91  0.28 
0.38  262.72   73.91  0.28 
0.42  270.06   77.55  0.29 
0.42  270.08   77.56  0.29 
0.46  280.85   80.34  0.29 
0.46  280.86   80.35  0.29 
0.50  280.13   80.45  0.29 
0.50  280.15   80.46  0.29 
0.54  285.28   78.99  0.28 
0.54  285.29   78.99  0.28 
0.58  287.90   75.95  0.26 
0.58  287.92   75.95  0.26 
0.62  278.38   71.90  0.26 
0.62  278.39   71.90  0.26 
0.67  255.12   66.65  0.26 
0.67  255.13   66.65  0.26 
0.71  231.41   60.30  0.26 
0.71  231.42   60.31  0.26 
0.75  206.34   53.13  0.26 
0.75  206.34   53.14  0.26 
0.79  191.57   45.11  0.24 
0.79  191.58   45.11  0.24 
0.83  164.26   36.48  0.22 
0.83  164.28   36.48  0.22 
0.88  128.02   27.29  0.21 
0.88  128.03   27.29  0.21 
0.92   85.76   17.93  0.21 
0.92   85.74   17.92  0.21 
0.96   45.02    8.76  0.19 
0.96   45.06    8.77  0.19 
1.00    2.55   -1.23  0.00 
-------------------------- 
MAX   287.92   80.46  0.29  

VIGA 2 
------ 
 
X/L     Msc     Mpc    %M 
-------------------------- 
0.00    3.67   -2.74  0.00 
0.04   53.96    7.38  0.14 
0.04   53.93    7.37  0.14 
0.08   96.07   21.65  0.23 
0.08   96.11   21.66  0.23 
0.12  128.55   35.67  0.28 
0.12  128.54   35.67  0.28 
0.17  163.73   50.78  0.31 
0.17  163.73   50.78  0.31 
0.21  196.30   66.90  0.34 
0.21  196.30   66.90  0.34 
0.25  235.31   84.73  0.36 
0.25  235.32   84.73  0.36 
0.29  257.22  100.73  0.39 
0.29  257.23  100.73  0.39 
0.33  263.08  112.86  0.43 
0.33  263.10  112.86  0.43 
0.38  290.28  127.68  0.44 
0.38  290.28  127.68  0.44 
0.42  308.36  139.85  0.45 
0.42  308.36  139.85  0.45 
0.46  309.19  142.78  0.46 
0.46  309.20  142.78  0.46 
0.50  306.94  140.67  0.46 
0.50  306.96  140.67  0.46 
0.54  305.06  141.20  0.46 
0.54  305.07  141.20  0.46 
0.58  303.50  143.26  0.47 
0.58  303.53  143.26  0.47 
0.62  310.04  136.03  0.44 
0.62  310.04  136.02  0.44 
0.67  294.57  122.06  0.41 
0.67  294.59  122.06  0.41 
0.71  261.24  109.54  0.42 
0.71  261.24  109.54  0.42 
0.75  244.73   98.01  0.40 
0.75  244.73   98.00  0.40 
0.79  219.61   80.32  0.37 
0.79  219.61   80.33  0.37 
0.83  184.90   64.42  0.35 
0.83  184.90   64.42  0.35 
0.88  163.19   47.89  0.29 
0.88  163.20   47.90  0.29 
0.92  114.35   31.99  0.28 
0.92  114.32   31.98  0.28 
0.96   57.63   15.58  0.27 
0.96   57.64   15.59  0.27 
1.00    4.22   -2.30  0.00 
-------------------------- 
MAX   310.04  143.26  0.47 

VIGA 3 
------ 
 
X/L     Msc     Mpc    %M 
-------------------------- 
0.00    3.48   -3.62  0.00 
0.04   52.22   15.11  0.29 
0.04   52.19   15.09  0.29 
0.08  105.14   35.80  0.34 
0.08  105.18   35.81  0.34 
0.12  141.89   55.53  0.39 
0.12  141.88   55.52  0.39 
0.17  174.14   75.21  0.43 
0.17  174.15   75.21  0.43 
0.21  213.29   95.12  0.45 
0.21  213.28   95.12  0.45 
0.25  233.41  113.39  0.49 
0.25  233.39  113.39  0.49 
0.29  258.17  130.00  0.50 
0.29  258.17  130.01  0.50 
0.33  283.37  146.25  0.52 
0.33  283.38  146.25  0.52 
0.38  294.00  159.71  0.54 
0.38  294.00  159.70  0.54 
0.42  297.09  168.73  0.57 
0.42  297.09  168.73  0.57 
0.46  309.86  175.07  0.57 
0.46  309.85  175.07  0.57 
0.50  307.08  178.49  0.58 
0.50  307.09  178.49  0.58 
0.54  310.17  179.17  0.58 
0.54  310.17  179.16  0.58 
0.58  310.34  171.76  0.55 
0.58  310.34  171.75  0.55 
0.62  295.28  160.92  0.54 
0.62  295.27  160.92  0.54 
0.67  284.74  149.00  0.52 
0.67  284.75  149.01  0.52 
0.71  273.21  133.91  0.49 
0.71  273.21  133.90  0.49 
0.75  239.48  115.40  0.48 
0.75  239.48  115.40  0.48 
0.79  220.85   96.18  0.44 
0.79  220.85   96.19  0.44 
0.83  192.09   76.73  0.40 
0.83  192.10   76.73  0.40 
0.88  147.64   56.67  0.38 
0.88  147.65   56.68  0.38 
0.92  110.40   37.07  0.34 
0.92  110.38   37.06  0.34 
0.96   62.71   17.16  0.27 
0.96   62.72   17.18  0.27 
1.00    2.60   -2.99  0.00 
-------------------------- 
MAX   310.34  179.17  0.58  
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VIGA 4 
------ 
 
X/L     Msc     Mpc    %M 
-------------------------- 
0.00    3.89   -3.85  0.00 
0.04   60.92   17.29  0.28 
0.04   60.90   17.27  0.28 
0.08   99.12   39.48  0.40 
0.08   99.14   39.50  0.40 
0.12  150.04   60.98  0.41 
0.12  150.03   60.98  0.41 
0.17  188.98   82.82  0.44 
0.17  189.00   82.82  0.44 
0.21  213.06  104.54  0.49 
0.21  213.06  104.54  0.49 
0.25  248.79  127.57  0.51 
0.25  248.79  127.57  0.51 
0.29  274.06  146.88  0.54 
0.29  274.06  146.88  0.54 
0.33  281.83  162.04  0.57 
0.33  281.83  162.04  0.57 
0.38  304.63  179.57  0.59 
0.38  304.64  179.58  0.59 
0.42  304.95  191.54  0.63 
0.42  304.94  191.54  0.63 
0.46  306.51  194.00  0.63 
0.46  306.51  194.00  0.63 
0.50  313.47  191.32  0.61 
0.50  313.49  191.32  0.61 
0.54  311.14  191.70  0.62 
0.54  311.14  191.71  0.62 
0.58  306.89  190.79  0.62 
0.58  306.88  190.79  0.62 
0.62  304.91  178.81  0.59 
0.62  304.90  178.81  0.59 
0.67  281.63  160.84  0.57 
0.67  281.62  160.84  0.57 
0.71  266.10  144.87  0.54 
0.71  266.11  144.87  0.54 
0.75  245.96  127.52  0.52 
0.75  245.96  127.52  0.52 
0.79  217.62  104.42  0.48 
0.79  217.62  104.42  0.48 
0.83  188.13   82.71  0.44 
0.83  188.13   82.70  0.44 
0.88  155.93   60.82  0.39 
0.88  155.95   60.83  0.39 
0.92  105.89   39.57  0.37 
0.92  105.86   39.55  0.37 
0.96   59.07   17.91  0.30 
0.96   59.09   17.93  0.30 
1.00    3.51   -3.40  0.00 
-------------------------- 
MAX   313.49  194.00  0.63  

VIGA 5 
------ 
 
X/L     Msc     Mpc    %M 
-------------------------- 
0.00    3.95   -3.75  0.00 
0.04   59.07   19.43  0.33 
0.04   59.05   19.41  0.33 
0.08  107.27   43.00  0.40 
0.08  107.28   43.02  0.40 
0.12  141.84   65.63  0.46 
0.12  141.83   65.62  0.46 
0.17  187.93   88.06  0.47 
0.17  187.94   88.06  0.47 
0.21  224.90  109.90  0.49 
0.21  224.90  109.90  0.49 
0.25  244.43  130.20  0.53 
0.25  244.42  130.20  0.53 
0.29  267.89  149.08  0.56 
0.29  267.89  149.08  0.56 
0.33  284.61  165.72  0.58 
0.33  284.60  165.72  0.58 
0.38  291.03  179.15  0.62 
0.38  291.04  179.15  0.62 
0.42  307.70  189.76  0.62 
0.42  307.69  189.76  0.62 
0.46  314.61  197.57  0.63 
0.46  314.61  197.57  0.63 
0.50  303.41  199.32  0.66 
0.50  303.41  199.32  0.66 
0.54  314.61  197.57  0.63 
0.54  314.61  197.57  0.63 
0.58  307.69  189.76  0.62 
0.58  307.70  189.76  0.62 
0.62  291.04  179.15  0.62 
0.62  291.03  179.15  0.62 
0.67  284.60  165.72  0.58 
0.67  284.61  165.72  0.58 
0.71  267.89  149.08  0.56 
0.71  267.89  149.08  0.56 
0.75  244.42  130.20  0.53 
0.75  244.43  130.20  0.53 
0.79  224.90  109.90  0.49 
0.79  224.90  109.90  0.49 
0.83  187.94   88.06  0.47 
0.83  187.93   88.06  0.47 
0.88  141.83   65.62  0.46 
0.88  141.84   65.63  0.46 
0.92  107.28   43.02  0.40 
0.92  107.27   43.00  0.40 
0.96   59.05   19.41  0.33 
0.96   59.07   19.43  0.33 
1.00    3.95   -3.75  0.00 
-------------------------- 
MAX   314.61  199.32  0.66  

VIGA 6 
------ 
 
X/L     Msc     Mpc    %M 
-------------------------- 
0.00    3.51   -3.40  0.00 
0.04   59.09   17.93  0.30 
0.04   59.07   17.91  0.30 
0.08  105.86   39.55  0.37 
0.08  105.89   39.57  0.37 
0.12  155.95   60.83  0.39 
0.12  155.93   60.82  0.39 
0.17  188.13   82.70  0.44 
0.17  188.13   82.71  0.44 
0.21  217.62  104.42  0.48 
0.21  217.62  104.42  0.48 
0.25  245.96  127.52  0.52 
0.25  245.96  127.52  0.52 
0.29  266.11  144.87  0.54 
0.29  266.10  144.87  0.54 
0.33  281.62  160.84  0.57 
0.33  281.63  160.84  0.57 
0.38  304.90  178.81  0.59 
0.38  304.91  178.81  0.59 
0.42  306.88  190.79  0.62 
0.42  306.89  190.79  0.62 
0.46  311.14  191.71  0.62 
0.46  311.14  191.70  0.62 
0.50  313.49  191.32  0.61 
0.50  313.47  191.32  0.61 
0.54  306.51  194.00  0.63 
0.54  306.51  194.00  0.63 
0.58  304.94  191.54  0.63 
0.58  304.95  191.54  0.63 
0.62  304.64  179.58  0.59 
0.62  304.63  179.57  0.59 
0.67  281.83  162.04  0.57 
0.67  281.83  162.04  0.57 
0.71  274.06  146.88  0.54 
0.71  274.06  146.88  0.54 
0.75  248.79  127.57  0.51 
0.75  248.79  127.57  0.51 
0.79  213.06  104.54  0.49 
0.79  213.06  104.54  0.49 
0.83  189.00   82.82  0.44 
0.83  188.98   82.82  0.44 
0.88  150.03   60.98  0.41 
0.88  150.04   60.98  0.41 
0.92   99.14   39.50  0.40 
0.92   99.12   39.48  0.40 
0.96   60.90   17.27  0.28 
0.96   60.92   17.29  0.28 
1.00    3.89   -3.85  0.00 
-------------------------- 
MAX   313.49  194.00  0.63  
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VIGA 7 
------ 
 
X/L     Msc     Mpc    %M 
-------------------------- 
0.00    2.60   -2.99  0.00 
0.04   62.72   17.18  0.27 
0.04   62.71   17.16  0.27 
0.08  110.38   37.06  0.34 
0.08  110.40   37.07  0.34 
0.12  147.65   56.68  0.38 
0.12  147.64   56.67  0.38 
0.17  192.10   76.73  0.40 
0.17  192.09   76.73  0.40 
0.21  220.85   96.19  0.44 
0.21  220.85   96.18  0.44 
0.25  239.48  115.40  0.48 
0.25  239.48  115.40  0.48 
0.29  273.21  133.90  0.49 
0.29  273.21  133.91  0.49 
0.33  284.75  149.01  0.52 
0.33  284.74  149.00  0.52 
0.38  295.27  160.92  0.54 
0.38  295.28  160.92  0.54 
0.42  310.34  171.75  0.55 
0.42  310.34  171.76  0.55 
0.46  310.17  179.16  0.58 
0.46  310.17  179.17  0.58 
0.50  307.09  178.49  0.58 
0.50  307.08  178.49  0.58 
0.54  309.85  175.07  0.57 
0.54  309.86  175.07  0.57 
0.58  297.09  168.73  0.57 
0.58  297.09  168.73  0.57 
0.62  294.00  159.70  0.54 
0.62  294.00  159.71  0.54 
0.67  283.38  146.25  0.52 
0.67  283.37  146.25  0.52 
0.71  258.17  130.01  0.50 
0.71  258.17  130.00  0.50 
0.75  233.39  113.39  0.49 
0.75  233.41  113.39  0.49 
0.79  213.28   95.12  0.45 
0.79  213.29   95.12  0.45 
0.83  174.15   75.21  0.43 
0.83  174.14   75.21  0.43 
0.88  141.88   55.52  0.39 
0.88  141.89   55.53  0.39 
0.92  105.18   35.81  0.34 
0.92  105.14   35.80  0.34 
0.96   52.19   15.09  0.29 
0.96   52.22   15.11  0.29 
1.00    3.48   -3.62  0.00 
-------------------------- 
MAX   310.34  179.17  0.58  

VIGA 8 
------ 
 
X/L     Msc     Mpc    %M 
-------------------------- 
0.00    4.22   -2.30  0.00 
0.04   57.64   15.59  0.27 
0.04   57.63   15.58  0.27 
0.08  114.32   31.98  0.28 
0.08  114.35   31.99  0.28 
0.12  163.20   47.90  0.29 
0.12  163.19   47.89  0.29 
0.17  184.90   64.42  0.35 
0.17  184.90   64.42  0.35 
0.21  219.61   80.33  0.37 
0.21  219.61   80.32  0.37 
0.25  244.73   98.00  0.40 
0.25  244.73   98.01  0.40 
0.29  261.24  109.54  0.42 
0.29  261.24  109.54  0.42 
0.33  294.59  122.06  0.41 
0.33  294.57  122.06  0.41 
0.38  310.04  136.02  0.44 
0.38  310.04  136.03  0.44 
0.42  303.53  143.26  0.47 
0.42  303.50  143.26  0.47 
0.46  305.07  141.20  0.46 
0.46  305.06  141.20  0.46 
0.50  306.96  140.67  0.46 
0.50  306.94  140.67  0.46 
0.54  309.20  142.78  0.46 
0.54  309.19  142.78  0.46 
0.58  308.36  139.85  0.45 
0.58  308.36  139.85  0.45 
0.62  290.28  127.68  0.44 
0.62  290.28  127.68  0.44 
0.67  263.10  112.86  0.43 
0.67  263.08  112.86  0.43 
0.71  257.23  100.73  0.39 
0.71  257.22  100.73  0.39 
0.75  235.32   84.73  0.36 
0.75  235.31   84.73  0.36 
0.79  196.30   66.90  0.34 
0.79  196.30   66.90  0.34 
0.83  163.73   50.78  0.31 
0.83  163.73   50.78  0.31 
0.88  128.54   35.67  0.28 
0.88  128.55   35.67  0.28 
0.92   96.11   21.66  0.23 
0.92   96.07   21.65  0.23 
0.96   53.93    7.37  0.14 
0.96   53.96    7.38  0.14 
1.00    3.67   -2.74  0.00 
-------------------------- 
MAX   310.04  143.26  0.47  

VIGA 9 
------ 
 
X/L     Msc     Mpc    %M 
-------------------------- 
0.00    2.55   -1.23  0.00 
0.04   45.06    8.77  0.19 
0.04   45.02    8.76  0.19 
0.08   85.74   17.92  0.21 
0.08   85.76   17.93  0.21 
0.12  128.03   27.29  0.21 
0.12  128.02   27.29  0.21 
0.17  164.28   36.48  0.22 
0.17  164.26   36.48  0.22 
0.21  191.58   45.11  0.24 
0.21  191.57   45.11  0.24 
0.25  206.34   53.13  0.26 
0.25  206.34   53.13  0.26 
0.29  231.42   60.31  0.26 
0.29  231.41   60.30  0.26 
0.33  255.13   66.65  0.26 
0.33  255.12   66.65  0.26 
0.38  278.39   71.90  0.26 
0.38  278.38   71.90  0.26 
0.42  287.92   75.95  0.26 
0.42  287.90   75.95  0.26 
0.46  285.29   78.99  0.28 
0.46  285.28   78.99  0.28 
0.50  280.15   80.46  0.29 
0.50  280.13   80.45  0.29 
0.54  280.86   80.35  0.29 
0.54  280.85   80.34  0.29 
0.58  270.08   77.56  0.29 
0.58  270.06   77.55  0.29 
0.62  262.72   73.91  0.28 
0.62  262.72   73.91  0.28 
0.67  244.72   69.14  0.28 
0.67  244.71   69.14  0.28 
0.71  222.85   63.02  0.28 
0.71  222.84   63.02  0.28 
0.75  207.27   55.64  0.27 
0.75  207.25   55.64  0.27 
0.79  182.45   47.71  0.26 
0.79  182.44   47.71  0.26 
0.83  146.64   38.76  0.26 
0.83  146.63   38.76  0.26 
0.88  110.97   29.64  0.27 
0.88  110.99   29.64  0.27 
0.92   74.52   19.64  0.26 
0.92   74.50   19.63  0.26 
0.96   37.34    9.07  0.24 
0.96   37.38    9.09  0.24 
1.00    5.23   -1.35  0.00 
-------------------------- 
MAX   287.92   80.46  0.29  
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PRUEBA DE CARGA. CORTANTES 
-------------------------  
X/L: porcentaje respecto longitud viga 
Qsc: cortante máximo sobrecarga 
Qpc: cortante prueba de carga 
 %Q: Qpc/Qsc 
 
 
 
 
VIGA 1 
------ 
 
X/L     Qsc     Qpc    %Q 
-------------------------- 
0.00   30.43    7.99  0.26 
0.04   30.17    7.99  0.26 
0.04   28.80    8.08  0.28 
0.08   28.54    8.08  0.28 
0.08   28.28    7.66  0.27 
0.12   28.01    7.66  0.27 
0.12   27.67    6.98  0.25 
0.17   27.41    6.98  0.25 
0.17   27.78    6.85  0.25 
0.21   27.52    6.85  0.25 
0.21   23.05    6.07  0.26 
0.25   22.79    6.07  0.27 
0.25   22.11    5.65  0.26 
0.29   21.85    5.65  0.26 
0.29   18.35    4.69  0.26 
0.33   18.09    4.69  0.26 
0.33   16.97    3.65  0.21 
0.38   16.71    3.65  0.22 
0.38   15.61    2.79  0.18 
0.42   15.35    2.79  0.18 
0.42   12.59    2.13  0.17 
0.46   12.33    2.13  0.17 
0.46   11.27    0.08  0.01 
0.50   11.01    0.08  0.01 
0.50   10.39    1.12  0.11 
0.54   10.31    1.12  0.11 
0.54   12.27    2.33  0.19 
0.58   12.54    2.33  0.19 
0.58   12.59    3.10  0.25 
0.62   12.85    3.10  0.24 
0.62   17.95    4.02  0.22 
0.67   18.22    4.02  0.22 
0.67   19.95    4.86  0.24 
0.71   20.21    4.86  0.24 
0.71   21.33    5.49  0.26 
0.75   21.60    5.49  0.25 
0.75   23.01    6.14  0.27 
0.79   23.27    6.14  0.26 
0.79   24.43    6.61  0.27 
0.83   24.69    6.61  0.27 
0.83   27.86    7.03  0.25 
0.88   28.12    7.03  0.25 
0.88   32.48    7.17  0.22 
0.92   32.74    7.17  0.22 
0.92   32.13    7.01  0.22 
0.96   32.39    7.01  0.22 
0.96   34.62    7.66  0.22 
1.00   34.88    7.66  0.22 
-------------------------- 
MAX    34.88    8.08  0.28  

VIGA 2 
------ 
 
X/L     Qsc     Qpc    %Q 
-------------------------- 
0.00   43.44    7.75  0.18 
0.04   43.18    7.75  0.18 
0.04   34.79   10.94  0.31 
0.08   34.53   10.94  0.32 
0.08   34.97   10.72  0.31 
0.12   34.71   10.72  0.31 
0.12   30.68   11.57  0.38 
0.17   30.42   11.57  0.38 
0.17   30.09   12.33  0.41 
0.21   29.83   12.33  0.41 
0.21   30.32   13.65  0.45 
0.25   30.05   13.65  0.45 
0.25   24.44   12.25  0.50 
0.29   24.18   12.25  0.51 
0.29   25.18    9.29  0.37 
0.33   24.92    9.29  0.37 
0.33   24.75   11.34  0.46 
0.38   24.49   11.34  0.46 
0.38   20.02    9.32  0.47 
0.42   19.76    9.32  0.47 
0.42   21.62    2.25  0.10 
0.46   21.43    2.25  0.10 
0.46   16.39    1.61  0.10 
0.50   16.45    1.61  0.10 
0.50   17.79    0.40  0.02 
0.54   17.98    0.40  0.02 
0.54   18.25    1.58  0.09 
0.58   18.17    1.58  0.09 
0.58   20.08    5.54  0.28 
0.62   20.34    5.54  0.27 
0.62   19.55   10.69  0.55 
0.67   19.81   10.69  0.54 
0.67   25.64    9.58  0.37 
0.71   25.90    9.58  0.37 
0.71   27.71    8.83  0.32 
0.75   27.97    8.83  0.32 
0.75   27.81   13.53  0.49 
0.79   28.07   13.53  0.48 
0.79   31.49   12.18  0.39 
0.83   31.76   12.18  0.38 
0.83   32.92   12.65  0.38 
0.88   33.19   12.65  0.38 
0.88   37.51   12.18  0.32 
0.92   37.77   12.18  0.32 
0.92   43.51   12.56  0.29 
0.96   43.77   12.56  0.29 
0.96   45.15   13.70  0.30 
1.00   45.41   13.70  0.30 
-------------------------- 
MAX    45.41   13.70  0.55  

VIGA 3 
------ 
 
X/L     Qsc     Qpc    %Q 
-------------------------- 
0.00   42.57   14.34  0.34 
0.04   42.31   14.34  0.34 
0.04   42.26   15.86  0.38 
0.08   42.00   15.86  0.38 
0.08   33.58   15.09  0.45 
0.12   33.32   15.09  0.45 
0.12   33.71   15.07  0.45 
0.17   33.45   15.07  0.45 
0.17   30.34   15.24  0.50 
0.21   30.07   15.24  0.51 
0.21   27.92   13.99  0.50 
0.25   27.66   13.99  0.51 
0.25   28.93   12.72  0.44 
0.29   28.67   12.72  0.44 
0.29   22.14   12.43  0.56 
0.33   21.88   12.43  0.57 
0.33   21.40   10.31  0.48 
0.38   21.14   10.31  0.49 
0.38   22.72    6.91  0.30 
0.42   22.45    6.91  0.31 
0.42   16.51    4.86  0.29 
0.46   16.32    4.86  0.30 
0.46   16.75    2.62  0.16 
0.50   16.54    2.62  0.16 
0.50   16.53    0.52  0.03 
0.54   16.72    0.52  0.03 
0.54   17.81    5.67  0.32 
0.58   17.99    5.67  0.32 
0.58   18.11    8.29  0.46 
0.62   18.37    8.29  0.45 
0.62   24.29    9.12  0.38 
0.67   24.55    9.12  0.37 
0.67   23.61   11.56  0.49 
0.71   23.87   11.56  0.48 
0.71   25.95   14.17  0.55 
0.75   26.21   14.17  0.54 
0.75   30.01   14.71  0.49 
0.79   30.27   14.71  0.49 
0.79   29.68   14.89  0.50 
0.83   29.94   14.89  0.50 
0.83   36.40   15.35  0.42 
0.88   36.66   15.35  0.42 
0.88   37.78   15.01  0.40 
0.92   38.04   15.01  0.39 
0.92   37.54   15.23  0.41 
0.96   37.80   15.23  0.40 
0.96   48.92   15.44  0.32 
1.00   49.18   15.44  0.31 
-------------------------- 
MAX    49.18   15.86  0.57  
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VIGA 4 
------ 
 
X/L     Qsc     Qpc    %Q 
-------------------------- 
0.00   47.65   16.18  0.34 
0.04   47.39   16.18  0.34 
0.04   39.23   17.01  0.43 
0.08   38.97   17.01  0.44 
0.08   39.35   16.45  0.42 
0.12   39.09   16.45  0.42 
0.12   31.72   16.72  0.53 
0.17   31.46   16.72  0.53 
0.17   31.72   16.63  0.52 
0.21   31.46   16.63  0.53 
0.21   31.61   17.63  0.56 
0.25   31.35   17.63  0.56 
0.25   25.34   14.78  0.58 
0.29   25.08   14.78  0.59 
0.29   25.63   11.61  0.45 
0.33   25.37   11.61  0.46 
0.33   21.24   13.42  0.63 
0.38   20.98   13.42  0.64 
0.38   19.97    9.16  0.46 
0.42   19.71    9.16  0.46 
0.42   19.36    1.88  0.10 
0.46   19.19    1.88  0.10 
0.46   16.56    2.05  0.12 
0.50   16.63    2.05  0.12 
0.50   16.40    0.30  0.02 
0.54   16.34    0.30  0.02 
0.54   17.67    0.70  0.04 
0.58   17.85    0.70  0.04 
0.58   21.29    9.17  0.43 
0.62   21.55    9.17  0.43 
0.62   19.64   13.75  0.70 
0.67   19.90   13.75  0.69 
0.67   25.85   12.23  0.47 
0.71   26.11   12.23  0.47 
0.71   24.89   13.29  0.53 
0.75   25.15   13.29  0.53 
0.75   25.65   17.68  0.69 
0.79   25.91   17.68  0.68 
0.79   32.93   16.62  0.50 
0.83   33.19   16.62  0.50 
0.83   32.50   16.75  0.52 
0.88   32.76   16.75  0.51 
0.88   38.45   16.28  0.42 
0.92   38.71   16.28  0.42 
0.92   40.65   16.57  0.41 
0.96   40.91   16.57  0.40 
0.96   45.34   16.33  0.36 
1.00   45.60   16.33  0.36 
-------------------------- 
MAX    47.65   17.68  0.70  

 

VIGA 5 
------ 
 
X/L     Qsc     Qpc    %Q 
-------------------------- 
0.00   47.18   17.75  0.38 
0.04   46.92   17.75  0.38 
0.04   39.23   18.06  0.46 
0.08   38.96   18.06  0.46 
0.08   36.15   17.31  0.48 
0.12   35.89   17.31  0.48 
0.12   35.74   17.18  0.48 
0.17   35.48   17.18  0.48 
0.17   30.35   16.72  0.55 
0.21   30.09   16.72  0.56 
0.21   28.39   15.54  0.55 
0.25   28.13   15.54  0.55 
0.25   26.93   14.46  0.54 
0.29   26.67   14.46  0.54 
0.29   22.85   12.74  0.56 
0.33   22.59   12.74  0.56 
0.33   24.34   10.28  0.42 
0.38   24.08   10.28  0.43 
0.38   18.43    8.12  0.44 
0.42   18.17    8.12  0.45 
0.42   17.45    5.98  0.34 
0.46   17.27    5.98  0.35 
0.46   20.12    1.33  0.07 
0.50   19.93    1.33  0.07 
0.50   19.93    1.33  0.07 
0.54   20.12    1.33  0.07 
0.54   17.27    5.98  0.35 
0.58   17.45    5.98  0.34 
0.58   18.17    8.12  0.45 
0.62   18.43    8.12  0.44 
0.62   24.08   10.28  0.43 
0.67   24.34   10.28  0.42 
0.67   22.59   12.74  0.56 
0.71   22.85   12.74  0.56 
0.71   26.67   14.46  0.54 
0.75   26.93   14.46  0.54 
0.75   28.13   15.54  0.55 
0.79   28.39   15.54  0.55 
0.79   30.09   16.72  0.56 
0.83   30.35   16.72  0.55 
0.83   35.48   17.18  0.48 
0.88   35.74   17.18  0.48 
0.88   35.89   17.31  0.48 
0.92   36.15   17.31  0.48 
0.92   38.96   18.06  0.46 
0.96   39.23   18.06  0.46 
0.96   46.92   17.75  0.38 
1.00   47.18   17.75  0.38 
-------------------------- 
MAX    47.18   18.06  0.56 

 

VIGA 6 
------ 
 
X/L     Qsc     Qpc    %Q 
-------------------------- 
0.00   45.60   16.33  0.36 
0.04   45.34   16.33  0.36 
0.04   40.91   16.57  0.40 
0.08   40.65   16.57  0.41 
0.08   38.71   16.28  0.42 
0.12   38.45   16.28  0.42 
0.12   32.76   16.75  0.51 
0.17   32.50   16.75  0.52 
0.17   33.19   16.62  0.50 
0.21   32.93   16.62  0.50 
0.21   25.91   17.68  0.68 
0.25   25.65   17.68  0.69 
0.25   25.15   13.29  0.53 
0.29   24.89   13.29  0.53 
0.29   26.11   12.23  0.47 
0.33   25.85   12.23  0.47 
0.33   19.90   13.75  0.69 
0.38   19.64   13.75  0.70 
0.38   21.55    9.17  0.43 
0.42   21.29    9.17  0.43 
0.42   17.85    0.70  0.04 
0.46   17.67    0.70  0.04 
0.46   16.34    0.30  0.02 
0.50   16.40    0.30  0.02 
0.50   16.63    2.05  0.12 
0.54   16.56    2.05  0.12 
0.54   19.19    1.88  0.10 
0.58   19.36    1.88  0.10 
0.58   19.71    9.16  0.46 
0.62   19.97    9.16  0.46 
0.62   20.98   13.42  0.64 
0.67   21.24   13.42  0.63 
0.67   25.37   11.61  0.46 
0.71   25.63   11.61  0.45 
0.71   25.08   14.78  0.59 
0.75   25.34   14.78  0.58 
0.75   31.35   17.63  0.56 
0.79   31.61   17.63  0.56 
0.79   31.46   16.63  0.53 
0.83   31.72   16.63  0.52 
0.83   31.46   16.72  0.53 
0.88   31.72   16.72  0.53 
0.88   39.09   16.45  0.42 
0.92   39.35   16.45  0.42 
0.92   38.97   17.01  0.44 
0.96   39.23   17.01  0.43 
0.96   47.39   16.18  0.34 
1.00   47.65   16.18  0.34 
-------------------------- 
MAX    47.65   17.68  0.70  
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VIGA 7 
------ 
 
X/L     Qsc     Qpc    %Q 
-------------------------- 
0.00   49.18   15.44  0.31 
0.04   48.92   15.44  0.32 
0.04   37.80   15.23  0.40 
0.08   37.54   15.23  0.41 
0.08   38.04   15.01  0.39 
0.12   37.78   15.01  0.40 
0.12   36.66   15.35  0.42 
0.17   36.40   15.35  0.42 
0.17   29.94   14.89  0.50 
0.21   29.68   14.89  0.50 
0.21   30.27   14.71  0.49 
0.25   30.01   14.71  0.49 
0.25   26.21   14.17  0.54 
0.29   25.95   14.17  0.55 
0.29   23.87   11.56  0.48 
0.33   23.61   11.56  0.49 
0.33   24.55    9.12  0.37 
0.38   24.29    9.12  0.38 
0.38   18.37    8.29  0.45 
0.42   18.11    8.29  0.46 
0.42   17.99    5.67  0.32 
0.46   17.81    5.67  0.32 
0.46   16.72    0.52  0.03 
0.50   16.53    0.52  0.03 
0.50   16.54    2.62  0.16 
0.54   16.75    2.62  0.16 
0.54   16.32    4.86  0.30 
0.58   16.51    4.86  0.29 
0.58   22.45    6.91  0.31 
0.62   22.72    6.91  0.30 
0.62   21.14   10.31  0.49 
0.67   21.40   10.31  0.48 
0.67   21.88   12.43  0.57 
0.71   22.14   12.43  0.56 
0.71   28.67   12.72  0.44 
0.75   28.93   12.72  0.44 
0.75   27.66   13.99  0.51 
0.79   27.92   13.99  0.50 
0.79   30.07   15.24  0.51 
0.83   30.34   15.24  0.50 
0.83   33.45   15.07  0.45 
0.88   33.71   15.07  0.45 
0.88   33.32   15.09  0.45 
0.92   33.58   15.09  0.45 
0.92   42.00   15.86  0.38 
0.96   42.26   15.86  0.38 
0.96   42.31   14.34  0.34 
1.00   42.57   14.34  0.34 
-------------------------- 
MAX    49.18   15.86  0.57  

VIGA 8 
------ 
 
X/L     Qsc     Qpc    %Q 
-------------------------- 
0.00   45.41   13.70  0.30 
0.04   45.15   13.70  0.30 
0.04   43.77   12.56  0.29 
0.08   43.51   12.56  0.29 
0.08   37.77   12.18  0.32 
0.12   37.51   12.18  0.32 
0.12   33.19   12.65  0.38 
0.17   32.92   12.65  0.38 
0.17   31.76   12.18  0.38 
0.21   31.49   12.18  0.39 
0.21   28.07   13.53  0.48 
0.25   27.81   13.53  0.49 
0.25   27.97    8.83  0.32 
0.29   27.71    8.83  0.32 
0.29   25.90    9.58  0.37 
0.33   25.64    9.58  0.37 
0.33   19.81   10.69  0.54 
0.38   19.55   10.69  0.55 
0.38   20.34    5.54  0.27 
0.42   20.08    5.54  0.28 
0.42   18.17    1.58  0.09 
0.46   18.25    1.58  0.09 
0.46   17.98    0.40  0.02 
0.50   17.79    0.40  0.02 
0.50   16.45    1.61  0.10 
0.54   16.39    1.61  0.10 
0.54   21.43    2.25  0.10 
0.58   21.62    2.25  0.10 
0.58   19.76    9.32  0.47 
0.62   20.02    9.32  0.47 
0.62   24.49   11.34  0.46 
0.67   24.75   11.34  0.46 
0.67   24.92    9.29  0.37 
0.71   25.18    9.29  0.37 
0.71   24.18   12.25  0.51 
0.75   24.44   12.25  0.50 
0.75   30.05   13.65  0.45 
0.79   30.32   13.65  0.45 
0.79   29.83   12.33  0.41 
0.83   30.09   12.33  0.41 
0.83   30.42   11.57  0.38 
0.88   30.68   11.57  0.38 
0.88   34.71   10.72  0.31 
0.92   34.97   10.72  0.31 
0.92   34.53   10.94  0.32 
0.96   34.79   10.94  0.31 
0.96   43.18    7.75  0.18 
1.00   43.44    7.75  0.18 
-------------------------- 
MAX    45.41   13.70  0.55  

VIGA 9 
------ 
 
X/L     Qsc     Qpc    %Q 
-------------------------- 
0.00   34.88    7.66  0.22 
0.04   34.62    7.66  0.22 
0.04   32.39    7.01  0.22 
0.08   32.13    7.01  0.22 
0.08   32.74    7.17  0.22 
0.12   32.48    7.17  0.22 
0.12   28.12    7.03  0.25 
0.17   27.86    7.03  0.25 
0.17   24.69    6.61  0.27 
0.21   24.43    6.61  0.27 
0.21   23.27    6.14  0.26 
0.25   23.01    6.14  0.27 
0.25   21.60    5.49  0.25 
0.29   21.33    5.49  0.26 
0.29   20.21    4.86  0.24 
0.33   19.95    4.86  0.24 
0.33   18.22    4.02  0.22 
0.38   17.95    4.02  0.22 
0.38   12.85    3.10  0.24 
0.42   12.59    3.10  0.25 
0.42   12.54    2.33  0.19 
0.46   12.27    2.33  0.19 
0.46   10.31    1.12  0.11 
0.50   10.39    1.12  0.11 
0.50   11.01    0.08  0.01 
0.54   11.27    0.08  0.01 
0.54   12.33    2.13  0.17 
0.58   12.59    2.13  0.17 
0.58   15.35    2.79  0.18 
0.62   15.61    2.79  0.18 
0.62   16.71    3.65  0.22 
0.67   16.97    3.65  0.21 
0.67   18.09    4.69  0.26 
0.71   18.35    4.69  0.26 
0.71   21.85    5.65  0.26 
0.75   22.11    5.65  0.26 
0.75   22.79    6.07  0.27 
0.79   23.05    6.07  0.26 
0.79   27.52    6.85  0.25 
0.83   27.78    6.85  0.25 
0.83   27.41    6.98  0.25 
0.88   27.67    6.98  0.25 
0.88   28.01    7.66  0.27 
0.92   28.28    7.66  0.27 
0.92   28.54    8.08  0.28 
0.96   28.80    8.08  0.28 
0.96   30.17    7.99  0.26 
1.00   30.43    7.99  0.26 
-------------------------- 
MAX    34.88    8.08  0.28  
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2.14.8. Resultats 
 

Finalment, es dóna la llista de fletxes previstes en els punts de mesura per a la 

hipòtesi de càrrega: 

 

MOVIMIENTOS PRUEBA DE CARGA 
--------------------------- 
 
 X: (m)  abcisa del punto de medida 
 Y: (m)  ordenada del punto de medida 
UZ: (mm) movimiento vertical (positivo hacia arriba ) 
 
ID     X       Y      UZ 
-------------------------- 
 1   +2.39   +2.62   -2.04  Estribo 1 
 2   +8.21   +9.00   -0.21 
 3  +14.02  +15.38   -2.31 
 
 4  +16.13   +0.50  -12.49  Centro luz 
 5  +20.01   +4.75  -21.65 
 6  +23.88   +9.00  -23.09 
 7  +27.76  +13.25  -21.65 
 8  +31.63  +17.50  -12.49 
 
 9  +33.74   +2.62   -2.31  Estribo 1 
10  +39.56   +9.00   -0.21 
11  +45.37  +15.38   -2.04 
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 1.INTRODUCCIÓ 
 

En compliment de l'Ordre Circular núm. 223/69 P-CV de Novembre de 1.969, s'inclou 

en aquest Projecte l'estudi de tots els elements complementaris per a la correcta posada en 

servei de l'obra. 

 

2.SENYALITZACIÓ 
 

2.1. Senyalització horitzontal  

 

Per definir la senyalització horitzontal s'ha tingut en compte la Norma de Carreteres 

8.2-1.C. “Marques Vials” de Març de 1987 publicada per la Direcció General de Carreteres. 

 

Totes les marques vials projectades seran reflectores en color blanc, definint-se les 

seves formes i característiques en el Document núm.2: Plànols i Articles corresponents del 

Document núm.3: Plec de Condicions Tècniques. 

 

2.1.1. Marques vials 
 

Les marques vials emprades són les següents: 

 

a) Discontínues:  

• M-1.3.: Línia discontínua utilitzada per separar carrils del diferent sentit amb 

possibilitat d’avançament en vies amb VM compresa entre valors menors o 

iguals de 100 km/h fins a 60 km/h. La seva amplària és de 10 cm, el traç de 

3,50 m i el va de 9,00 m. 

• M-1.7.: Línia discontínua utilitzada en carrils reservats per canviar de 

direcció o utilitzar un accés. La seva amplària és de 30 cm i el traç  i el 

vànol de 1,00 m. 

• M-1.12.: Línia discontínua utilitzada a la vora de la calçada per canviar de 

direcció o utilitzar un accés en vies amb VM inferior a 100 km/h i voral 

inferior a 1,5 m. La seva amplària és de 15 cm, el traç de 1,00 m i el va de 

2,00 m. 
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b) Contínues:  

• M-2.2.: Línia contínua utilitzada com a separació en calçada de dos carrils, 

indicant la prohibició de l'avançament per no disposar-se de la visibilitat 

necessària, sent la seva amplària de 10 cm. 

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

amplària de 15 cm amb voral igual o major d'1,5 m i de 10 cm amb voral 

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

c) Transversals:  

• M-4.1.: De 40 cm contínua en “Stop”. 

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

vànol de 0,40 m. 

d) Fletxes:  

• M-5.1.: Indicació del moviment o dels moviments permesos o obligats als 

conductors que circulen per aquest carril a la pròxima intersecció, en vies 

amb VM major de 60 km/h. S’utilitzen les indicades als plànols. 

e) Inscripcions:  

• M-6.4.: “STOP” d'1,60x2,09 m (Superfície 1,23 m2) atès que la velocitat és 

inferior a 60 Km/h. 

• M-6.5.: Indica al conductor la obligació que té de cedir el pas als vehicles 

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

davant la línia de “Cediu el Pas”. 

 

2.1.2. Materials 
 

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

• Pintura acrílica autorreticulable, de color blanc en tots els símbols i 

inscripcions (apartat de “Inscripcions”, “Fletxes” i “Altres marques”). 
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• Pintura termoplàstica en calent per a la resta de marques vials. L'aplicació 

de la mateixa es realitzarà per polvorització. 

• En ambdós casos el caràcter retrorreflectant de les marques vials 

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

de microesferes de vidre als materials anteriorment citats. 

 

 Les proporcions de la barreja així com la qualitat dels materials utilitzats en l'aplicació 

de les marques vials, seran les utilitzades per a aquests materials en l'assaig de la 

durabilitat, realitzat segons el que especifica el mètode “B” de la norma UNE 135 200. 

 

2.2. Senyalització vertical  

 

 La senyalització vertical s'ha projectat seguint la Instrucció 8.1- IC/98 “Senyalització 

Vertical” i els catàlegs de senyals de circulació publicats per la Direcció General de 

Carreteres. 

. 

 En els plànols de planta (Document núm.2: Plànols) s'han representat els distints 

senyals projectats amb el seu clau d'identificació. 

 

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

     - Senyals de Disseny Fix. 

     - Senyals de Disseny Variable. 

 

2.2.1. Senyals de disseny fix 
 

Aquestes estan classificades en els següents subgrups: 

 

a) Senyals d'Advertència de Perill:  

 De forma triangular, identificades en plànols mitjançant la lletra “P” seguida d'un 

número comprès entre 1 i 99. La grandària dels senyals utilitzats, així com el seu nivell de 

reflectància és el que s'exposa a continuació: 
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TIPUS DE VIA Segons 8.1-I.C  

 Grandària Reflectància 

Carretera convencional 

amb voral 
135 cm 2** 

 

*D'acord amb l'Apartat 2.7. (“Retrorreflectància”) de la norma 8.1-I.C., en tractar-se de senyals 

d'advertència de perill el seu nivell de retrorreflectància serà obligatòriament el nivell 2. 

 

b) Senyals de Reglamentació:  

 De forma circular normalment (excepte R-1 triangular i R-2 octogonal), identificades 

mitjançant la lletra “R” seguida d'un número. Tant la grandària dels senyals utilitzats com el seu 

nivell de reflectància és el que es defineix a continuació: 

 

� Senyal Triangular (R-1): 

TIPUS DE VIA Segons 8.1-I.C  

 Grandària Reflectància 

Carretera convencional 

amb voral 
135 cm 2** 

 

*D'acord amb l'Apartat 2.7. (“Retrorreflectància”) de la norma 8.1-I.C., en tractar-se d’un senyal de 

prioritat (Cedeixi el Pas) el seu nivell de retrorreflectància serà obligatòriament el nivell 2. 

 

� Senyal Ortogonal (R-2): 

TIPUS DE VIA Segons 8.1-I.C  

 Grandària Reflectància 

Carretera convencional 

amb voral 
90 cm 2** 

Carretera convencional 

sense voral 
60 cm 2** 

 

*D'acord amb l'Apartat 2.7. (“Retrorreflectància”) de la norma 8.1-I.C., en tractar-se d’un senyal de 

prioritat (Stop) el seu nivell de retrorreflectància serà obligatòriament el nivell 2. 
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� Senyals Circulars:  

TIPUS DE VIA Segons 8.1-I.C  

 Grandària Reflectància 

Carretera convencional 

amb voral 
90 cm 2** 

 

*D'acord amb l'Apartat 2.7. (“Retrorreflectància”) de la norma 8.1-I.C., en tractar-se del senyal de 

prohibició d’entrada (R-101) el seu nivell de retrorreflectància serà obligatòriament el nivell 2, la resta 

de senyals circulars seran de nivell 1. 

 

2.2.2. Senyals de disseny variable 
 

a) Cartells Laterals:  

 Les característiques principals (de reflectància, grandària bàsica de lletra, colors...) 

poden observar-se en els plànols de detall del projecte. 

  

b) Panell Complementari:  

 S'han inclòs panells complementari del tipus S-800, amb la inscripció de “150 m”, 

indicativa de la distància a la prescripció. Les dimensions del mateix seran de 0,85 x 0,3 m, i 

el seu nivell de reflectància el corresponent al senyal a què acompanyin (en aquest cas 

Nivell 2). 

 

2.2.3. Materials emprats 
 

 Els senyals de codi es realitzaran en xapa d'acer galvanitzat, sent el seu nivell de 

reflectància l'indicat. 

 

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

perfileria dels tipus 6062. 

 

 Els pals de sustentació dels senyals de codi són seccions tubulars d'acer al carboni 

segons norma UNE 36093. S'han utilitzat els següents pals segons es mostra en els plans 

de detalls al Document núm.2: Plànols: 
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- Pals de dimensions 100x50x3 per els senyals circulars i octogonals de 90 cm, 

els senyals triangulars de 135 cm i per dos senyals en un pal. La seva altura 

sobre el terreny serà de 1,80 metres. 

- Pals de dimensions 80x40x2 per als senyals octogonals de grandària 60 cm. La 

seva altura sobre el terreny serà d'1,50 m. 

 

 Els suports de rètols seran d’aliatges d’alumini dels tipus 6062, extrusionats de secció 

constant o telescòpics. La superfície exterior serà cilíndrica amb acabat estriat. La part superior 

dels suports es tancarà amb un tap d’alumini de la mateixa qualitat que el suport i amb un 

disseny que garanteixi la seva fixació. L’acabat serà anoditzat color plata amb un mínim de 15 

µ o lacat amb un mínim de 50 µ color gris RAL 9006. 

 

 Les dimensions de les fonamentacions per als rètols són les que s'exposen al següent 

quadre, el qual inclou una relació amb les dimensions dels pals de suport (categoria i longitud) i 

de la fonamentació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ABALISAMENT 
 

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

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

  

Atès les característiques de la via, no es realitzarà l’abalisament de la mateixa. 
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4.DEFENSES 
 

 Les barreres de seguretat s'han projectat tenint en compte l'OC 321/95 T i P i la 

Ordre Circular 6/2001 per a la modificació de l'OC 321/95 T i P pel que fa a barreres de 

seguretat metàl·liques per a la seva utilització en carreteres de calçada única. Per a l'elecció 

del tipus de barrera a emprar s'han tingut en compte els següents factors o condicionants: 

• Amplària de berma. 

• Traçat en desmunt o terraplè i els seus talussos. 

• Presència i tipus d'obstacle. 

• Distància a l'obstacle. 

• Gravetat de l'hipotètic accident. 

 

 El tipus de perfil metàl·lic per a la barrera metàl·lica empleat és el model AASHO-M-

180-60 d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, amb dimensions, formes i assajos segons la 

norma UNE 135-121, sobre perfils tubulars fabricats en acer d'acord amb la Ordre Circular 

6/2001 i galvanitzats, separats 4 o 2 m, depenent d'on vagin a ser instal·lades i la finalitat per 

a la que s'han projectat. 

 

4.1. Conclusions  

 

 Seguint les “Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. Ordre circular 

321/95 P i T, i la Ordre Circular 6/2001 per a la modificació de l'OC 321/95 T i P pel que fa a 

barreres de seguretat metàl·liques per a la seva utilització en carreteres de calçada única”, 

s'ha seguit els següents criteris en la implantació de barreres de seguretat: 
 

�  En marges de la carretera: 
 

Després de l'anàlisi dels diversos condicionants s'ha optat per l'ocupació d’un tipus de 

barreres de seguretat. Es tracta del següent: 

- Barrera tipus BMSNA4/120b:  En marges de carreteres, només en cas 

d’accident normal, per a protecció de talussos de terraplè superiors a tres metres 

i on existeixi actualment barrera d’aquest tipus.  

- Barrera tipus BMSNC2/120b:  Com a barrera de protecció, en marges de la 

carretera C-12, situada quan aquesta passa sobre l’estructura del pas inferior, 

sobre l’obra de drenatge transversal i sobre el nou pont (considerat com a 

accident greu).  
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 1.MEMÒRIA 
 

1.1. Objectiu  

 

 La finalitat d’aquest Annex és la definició i la valoració de les afeccions dels serveis que 

en resulten de l’execució del present Projecte: “Millora local de l’enllaç entre les carreteres C-12 

i LV-7004 a Torrebesses, Segrià”. 

 

1.2. Descripció i generalitats  

 

 En aquest Annex es realitza la identificació dels diversos serveis existents al llarg del 

traçat de la carretera susceptibles de ser afectats, tant directament per ocupació dels terrenys 

en què actualment s’ubiquen com indirectament per necessitats constructives (gàlibs d’operació 

de la maquinària). Aquest últim tipus d’afecció s’ha contemplat a fi de garantir unes mínimes i 

bàsiques mesures de seguretat durant l’execució dels treballs. 

 

Al Document número 2: Pànols es poden veure els plànols de serveis afectats.  

 

1.3. Serveis existents  

 

Es poden detectar els següents serveis que en un principi podrien resultar afectats: 

� Línies telefòniques (aèries). 

� Línies elèctriques (aèries). 

� Conduccions de clavegueram. 

 

1.3.1. Normatives i reglaments aplicats 
 

Les normatives i reglaments utilitzats per a la redacció del present Annex han estat:  

• Reglaments Electrotècnics d'Alta Tensió. 

• Reglaments Electrotècnics de Baixa Tensió. 

• Prescripcions de les companyies propietàries o explotadores dels 

esmentats serveis. 
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1.3.2. Relació d’entitats i/o empreses afectades 
 

 Les Entitats i Organismes que disposen de serveis dins la zona objecte del projecte 

són els següents: 

� TELEFÓNICA, S.A.       Telefonia 

� FECSA - ENDESA          Electricitat 

� AJUNTAMENT DE TORREBESSES     Clavegueram 

                  

 

2.PROJECTE DE REPOSICIÓ DE SERVEIS  
 AFECTATS I INSTAL·LACIONS AFECTADES 
 

2.1. Descripció, motiu de l’afecció i solucions 
 adoptades  

 

� Quant als trams de línia elèctrica de la companyia FECSA-ENDESA es produeixen les afeccions 

següents: 

 

SERVEI AFECTAT (NÚMERO 001) 

 

Descripció: 

Aquest servei consisteix en una línia elèctrica de mitjà tensió aèria, que va en 

direcció NE-SO travessant la C-12 per la calçada esquerra (PK 116+100). 

 

Obra a realitzar: 

Aquest servei no resulta afectat per l’execució del projecte, per tant, no es 

realitzarà cap modificació. 
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� Quant als trams de la xarxa de clavegueram de l’AJUNTAMENT DE TORREBESSES es produeixen 

les següents afeccions: 

 

SERVEI AFECTAT (NÚMERO 002) 

 

Descripció: 

Aquest servei consisteix en una xarxa de clavegueram que travessa en direcció 

Sud- Nord la C-12 (PK 116+700) amb un tub de formigó de 800 mm de diàmetre. 

 

Obra a realitzar: 

La reposició d’aquest servei consistirà en l’allargament de 14,2 m de la canonada 

existent, degut a l’amplada del nou enllaç, i en la protecció del tub de formigó de 

800 mm de diàmetre amb una llosa de formigó de 20 cm d’espessor. 

S’incorporaran dues noves arquetes, a l’inici i final del reforçament de la 

canonada. 

 

� Quant als trams de línia telefònica de la companyia TELEFÓNICA, S.A. es produeixen les següents 

afeccions:  

 

SERVEI AFECTAT (NÚMERO 003) 

 

Descripció: 

Aquest servei consisteix en una línia telefònica aèria que discorre relativament 

paral·lela a l’Est de la C-12 i la LV-7004; sustentada per pals de fusta de 8 metres 

d’alçada. 

 

Obra a realitzar:  

Aquest servei no resulta afectat per l’execució del projecte, per tant, no es 

realitzarà cap modificació. 

 

. 
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2.2. Valoració econòmica  

 
� Obra mecànica  

 

En aquest projecte no s’afecten serveis que comportin a una realització d’obra mecànica. 

 

� Obra civil  

 

 El pressupost per contracte d'obra civil associada a la reposició del servei afectat (obra 

civil necessària per a la reposició i protecció de la conducció de clavegueram) es valora en un 

total de tretze mil cent cinquanta-dos euros amb trenta-cinc  cèntims (13.152,35 €), sense 

incloure l’IVA, les despeses generals i el benefici industrial. 

  

Aquesta valoració és la que es fa constar en el Pressupost general de l’obra. 

 

 

3.TAULA RESUM DELS SERVEIS I 
 INSTAL·LACIONS AFECTATS 
 

A continuació, s'exposa una taula resum dels serveis afectats pel present projecte, 

indicant el seu pressupost d'obra civil: 

 

NÚM.SERVEI 
PRESSUPOST OBRA CIVIL 

(A PRESSUPOST DE L’OBRA) 

PRESSUPOST OBRA MECÀNICA  

(A PRESSUPOST DEL 

CONEIXEMENT DE L’ADMINISTACIÓ) 

001   

TOTAL FECSA-ENDESA 0,00 € 0,00 € 

   

002   

TOTAL AJUNTAMENT 

TORREBESSES 13.152,35 € 0,00 € 

   

003   

TOTAL TELEFÒNICA 0,00 € 0,00 € 

   

TOTAL 13.152,35 € 0,00 € 
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4.PLÀNOLS GENERALS 
 

 Al Document Número 2: Plànols, s'adjunten les plantes dels serveis afectats 

existents, així com les corresponents a la reposició dels mateixos. 

   

 

5.PLA D’OBRA 
 

 Finalment, es mostra el pla d’obra de l’obra civil associada a la reposició del servei 

afectat, és a dir, el termini de l’obra civil necessària per a la reposició i protecció de la 

conducció de clavegueram, per a la qual s’ha estimat una duració aproximada d’1 mes (inici 

de l’execució de la reposició a mitjans del primer mes dels deu de durada del total de l’obra, i 

final de la reposició a mitjans del segon mes): 
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 1.MEMÒRIA 
 

1.1. Descripció i generalitats  

 

 La Llei de Carreteres 7/1993 de 30 de setembre obliga a realitzar l’estudi i definició dels 

béns i drets afectats per les obres de qualsevol projecte de carreteres. 

 

 Aquesta labor comprèn un sèrie d’etapes que van des de conèixer la superfície física 

i real dels terrenys i la seva propietat, fins a la valoració dels béns i drets afectats pel 

projecte, passant per la definició geomètrica de la franja a expropiar. 

 

 Per a la identificació de les diferents finques s’han considerat les dades del parcel·lari 

proporcionat per la Gerencia Territorial del Catastro de Cataluña – Lleida. 

 

 A la relació de titulars de finques afectades per l’execució de les obres figura la 

superfície en m2 de cadascuna de les parcel·les i subparcel·les si n’hi ha, a més del seu ús. 

En el cas de que els terrenys afectats siguin carreteres, camins municipals o sèquies, hi 

figura la titularitat i la superfície afectada, encara que es considerarà nul·la l’expropiació. 

 

Al Document número 2: Pànols es poden veure els plànols d’expropiacions a l’àmbit d’estudi. 

 

1.2. Criteris adoptats  

 

1.2.1. Línia d’expropiació 
 

 Segons el Títol IV, Art. 24, de la Llei, es defineix com a zona de domini públic i, per tant, 

com a zona a expropiar, la franja del terreny a tots dos costats de la via, de 8 metres d’amplària 

en autopistes i vies preferents i de 3 metres d’amplària en les carreteres convencionals, 

mesurada aquesta distància des de l’aresta exterior de l’esplanació. En els casos en que 

s’hagin projectat cunetes de guarda en desmunt o de capdavall de talús en terraplè, l’aresta 

serà la intersecció del talús exterior de la cuneta. En els casos de ponts, viaductes o obres 

similars, es fixarà com aresta exterior de l’esplanació la línia de projecció ortogonal de l’aresta 

exterior de les obres sobre el terreny.  



Millora local de l’enllaç entre les carreteres C-12 i LV-7004 a Torrebesses, Segrià 

 

 
 
2 de 5 ANNEX 12: EXPROPIACIONS 
 

 En cas que la zona a expropiar afecti als tancaments perimetrals d’una finca, i sempre 

que no disminueixi la seguretat de la via, s’expropiarà sols fins al tancament de la finca. La línia 

d’expropiació es defineix com l’envolupant de totes les línies d’expropiació així definides. 

 

1.2.2. Descripció i tipus de terrenys afectats 
 

 En l’execució del projecte constructiu “Millora local de l’enllaç entre les carreteres C-12 i 

LV-7004 a Torrebesses, Segrià”, s’afecten finques ubicades en el Terme Municipal de 

Torrebesses, a la comarca del Segrià. 

  

 Segons les dades del Gerencia Territorial del Catastro de Catalunya - Lleida, els 

terrenys afectats estan qualificats com urbans i rústics. 

 

 En total s’afecta a una superfície de 40.618,03 m2 pertanyents al Terme Municipal 

de Torrebesses, dels quals 28.743,70 m2 corresponen  a sòl rústic expropiat, 11.055,27  

m2 corresponen a sòl rústic d’ocupació temporal, 9, 99 m2 corresponen a servitud de 

pas soterrada i 809,07 m2 corresponen a camins muni cipals expropiats. 

 

1.2.3. Valoració dels terrenys 
 

 Els preus aproximats dels terrenys s’han fixat en funció dels seus aprofitaments i de la 

seva situació. Així per calcular el valor aproximat de les expropiacions s’han utilitzat els preus 

següents:  

• Sòl urbà:       4,81 € / m2 

• Sòl rústic     3,01 € / m2 

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

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

 

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

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

que en les aèries en un 20%. 

 

 Les indemnitzacions per ocupacions temporals s’han fixat en un 10% del preu 

d’expropiació del mateix terreny. 
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El traçat previst no afecta a cap edificació. 

 

 El sòl públic corresponent a l’Ajuntament de Torrebesses ha estat exclós de la 

valoració, en tractar-se de sòl de caràcter públic. 

 

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

TERME MUNICIPAL DE TORREBESSES  
 

Expropiació: 
 

Sòl rústic: 28.743,70 x 3,01 =  86.518,54 € 

 

Ocupació temporal: 
 

Sòl rústic: 11.055,27 x 3,01 x 0,10 =  3.327,63 € 

 

Servitud de pas soterrada: 
 

Sòl rústic: 9,99 x 3,01 x 0,40 =  12,03 € 

 

 El total de l’import de les expropiacions correspo nent al Terme Municipal de 

Torrebesses és de vuitanta-nou mil vuit-cents cinquanta-vuit euros am b vint cèntims 

d’euro  (89.858,20 €). 

 

Aquest import, associat a les expropiacions de les obres a executar, es fa constar al 

Pressupost per al Coneixement de la Administració (Annex 21) del present Projecte. 
 

 

2.PLÀNOLS D’EXPROPIACIONS 
 

Els plànols corresponents a aquest present Annex, s’adjunten al Document núm.2: Pànols. 

 

 En base als plànols a escala 1/500 fins a 1/3000 proporcionats per la Gerencia 

Territorial del Catastro de Lleida, s’ha confeccionat el plànol del parcel·lari de la zona afectada 

a escala 1/2000, grafiant-se els terminals de les parcel·les cadastrals. 

 

 S’ha pres com a base la informació facilitada per la Gerencia Territorial del Catastro de 

Cataluña – Lleida. Cada parcel·la té assignat un número d’ordre i una referència cadastral. 

Ambdues dades es reflexen en els plànols. 



Millora local de l’enllaç entre les carreteres C-12 i LV-7004 a Torrebesses, Segrià 

 

 
 
4 de 5 ANNEX 12: EXPROPIACIONS 
 

3.RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS I 
 ELS SEUS TITULARS. 
 

 

 En aquest apartat s’agrupa la superfície d’afectació al Terme Municipal de 

Torrebesses, diferenciant les expropiacions de les ocupacions temporals i de la reposició de 

serveis afectats. Totes elles estan numerades i es poden relacionar amb els plànols ja 

esmentats, al Document número 2: Plànols. 

 

A continuació s’adjunta una relació de les finques afectades amb: 

• els seus corresponents titulars,  

• número de finca afectada, 

• referència cadastral,  

• superfície d’afectació, 

• identificació de serveis afectats. 
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 1.ANTECEDENTS 
 

 De conformitat amb Llei de prevenció de Riscos Laborals (L. 31/1995 de 8 de 

novembre), es parteix del principi, que el Director de Projecte (assessorat pel Coordinador 

de Seguretat designat pel Promotor, si hi ha més d’un projectista), en base a les seves 

capacitats i atribucions professionals, ha integrat la prevenció, en cada una de les seves 

decisions constructives, de conformitat amb els següents Principis de l’Acció Preventiva en 

matèria de Seguretat i Salut (Art. 15 L. 31/1995): 

- Evitar els riscos 

- Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

- Combatre els riscos en el seu origen. 

- Adaptar el treball a la persona. 

- Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 

- Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc o cap perill. 

- Planificar la prevenció. 

- Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual. 

- Donar les degudes instruccions als treballadors. 

 

2.OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I 
 SALUT 

 

 El present Estudi de Seguretat i Salut té com a objectiu establir les bases tècniques, 

per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels 

treballs d’execució de les obres de Millora local de l’enllaç entre les carreteres C-12  i LV-

7004 a Torrebesses, Segrià , així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 

Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 

compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

 

 D’aquesta manera, s’integra en el Projecte d’Executiu/Constructiu, les premisses 

bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els 

recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en 

aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la 

seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de 

Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase 

d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits 

de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
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3.AUTOR DE L’ESTUDI 
 

Redactor E.S.S. :  Walter Salvador Franco 

Titul ació/ns :  Enginyer de Camins, Canals i Ports 

 
4.DADES DEL PROJECTE 

4.1. Autor/s del projecte  
 

Redactor :  Walter Salvador Franco 

Titulació/ns :  Enginyer de Camins, Canals i Ports 

4.2. Tipologia de l’obra  
 

 Obra civil. 

 

 Millora local. 

 

El nou enllaç d'accés a Torrebesses es situa a la carretera C-12 a l'altura del Pk 

116+520, a la comarca de Segrià, província de Lleida. 

Aquest nou enllaç està format per una rotonda al cantó oest de la C-12 i dues 

interseccions sense carril central de girs a l’est de la mateixa, amb els corresponents ramals 

de connexió amb la C-12 (ramal 1, ramal 2, ramal 3 i ramal 4) i un vial de connexió que 

creua la carretera a través d’un nou pas inferior de 15,40 metres de longitud. L’obra també 

preveu l’ampliació de l’obra de drenatge existent i l’execució d’un nou pont a la carretera C-

12 que té com a objectiu complir les prescripcions especificades per l’ACA. 

El nou pas inferior està format per un calaix de formigó armat executat “in situ”  

d'11,00 metres d'amplària i 5,30 metres de gàlib lliure. A l'entrada i a la sortida del pas 

inferior es disposen aletes de formigó armat executades “in situ” per contenir les terres del 

talús de la carretera C-12. L’ampliació de la obra de drenatge es realitza mitjançant un marc 

prefabricat de 4,00 metres d’ample, 3,35 metres d’alçada i 21 metres de longitud. 
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El nou pont és una estructura de 18,00 metres d’ample i 31,35 metres de longitud. La 

secció tipus funcional està constituïda per un tronc principal amb dos carrils de 3,50 m, a 

cada costat del qual hi ha un ramal amb carril de 3,50 m i voral de 1,50 m. La secció 

estructural del pont està formada per nou bigues prefabricades doble T de 1,40 m. de 

cantell, amb una llosa in situ de 23 centímetres d’espessor. Els estreps, de tipus tancat, es 

fonamenten mitjançant pantalles de secció 2,60 x 0,8 metres. L’eix transversal de l’estrep 

forma amb la carretera un angle de 47,64 graus. 

 A més, l'obra comprèn la execució de quatre camins, la creació d’un desviament 

provisional de la C-12 i la LV-7004 per distribuir el trànsit durant l’execució de les obres, i la 

reposició d’una xarxa de clavegueram que es veu afectada per les obres. 

 

4.3. Situació  
 

Emplaçament  : Carretera C-12 

Població  : Torrebesses. Segrià 

4.4. Comunicacions  
 

 

4.5. Subministrament i serveis  
 

Telèfon  : TELEFONICA, S.A. 

Electricitat  : FECSA-ENDESA 

Sanejament:  Ajuntament de Torrebesses 

4.6. Pressupost d’execució material del projecte  
 

 El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, 

exclosa la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de  

dos milions nou-cents disset mil nou-cents divuit e uros amb quaranta-dos cèntims  

(2.917.918,42 €). 

Carretera  : C-12 



Millora local de l’enllaç entre les carreteres C-12 i LV-7004 a Torrebesses, Segrià 

 

 
 
4 de 62 ANNEX 13: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (DOC.Nº1: Memòria) 
 

4.7. Termini d’execució  
  

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 10 mesos . 

4.8. Mà d’obra prevista  
 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 23 persones .  

4.9. Oficis que intervenen en el desenvolupament de  
 l’obra  

- Cap de colla 

- Oficial 1a 

- Oficial 1a jardiner 

- Ajudant 

- Manobre 

- Manobre especialista 

- Peó 

 

4.10. Tipologia dels materials a utilitzar a obra  
 
ABALISAMENT 
ACER EN BARRES CORRUGADES 
ADHESIUS ASFÀLTICS 
ADOBS MINERALS D'ALLIBERAMENT LENT 
ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS 
BARANES D'ACER 
BARREGES DE CESPITOSES 
BARRERES 
BIGUES DE FORMIGÓ PRETENSAT 
CALAIX PREFABRICAT 
CIMENTS 
CLAUS 
ESMENES BIOLÒGIQUES 
ESMENES D'ORIGEN SINTÈTIC 
FILFERROS 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
GRANULATS PER A PAVIMENTS 
GRAVES 
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LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 
LAMINES DE POLIETILÈ DRENANTS 
LLATES 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
LLOSETES PREFABRICADES 
LLOTS TIXOTRÒPICS I ENTUBAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
MATERIALS AUXILIARS PER A PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
MATERIALS ESPECIALS PER A MEMBRANES 
MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE JUNTS 
MATERIALS PER A LÀMINES SEPARADORES 
MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES EN CALENT 
MORTERS AMB ADDITIUS 
NEUTRES 
PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
PEDRES PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES 
PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
PLAFONS 
PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS 
PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A MORTERS I BEURADES 
PUNTALS 
SAULONS 
SENYALS 
SENYALS I CARTELLS D'ALUMINI EXTRUSIONAT 
SORRES 
TAULERS 
TAULONS 
TERRES 
TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
TOT-U 
TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ 
TUBS DE PVC A PRESSIÓ 
TUBS DE PVC PER A DRENATGES 
 

4.11. Maquinària prevista per a executar l’obra  
 

Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 
Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
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Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
Fresadora de paviment 
Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 
Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 
Motoanivelladora de 125 hp 
Motoanivelladora de 150 hp 
Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 
Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 
Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 
Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 
Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 
Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents) 
Camió cisterna de 6000 l 
Camió cisterna de 10000 l 
Camió grua de 5 t 
Grua autopropulsada de 12 t 
Grua autopropulsada de 40 t 
Furgoneta de 3500 kg 
Vibrador intern de formigó 
Camió amb bomba de formigonar 
Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Estenedora de granulat 
Escombradora autopropulsada 
Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 
Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 
Planta de formigó per a 60 m3/h 
Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 
Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplástica 
Màquina per a clavar muntants metàl·lics 
Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 
Màquina per a doblegar rodó d'acer 



Millora local de l’enllaç entre les carreteres C-12 i LV-7004 a Torrebesses, Segrià 

 

 
 
ANNEX 13: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (DOC.Nº1: Memòria) 7 de 62 
 

Cisalla elèctrica 
Màquina taladradora 
Bombí per a proves de canonades 
Equip d'excavació de pantalles amb cullera, trepant i col·locació de llots tixotròpics 
Tractor amb equip per a tractament del subsòl 
Hidrosembradora muntada sobre camió 
Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 
Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
Equip de maquinària especial per a fixació de làmina de betum asfàltic 

 
5.INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

 

5.1. Instal·lació elèctrica provisional d’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 fora de l’abast de la maquinària d’elevació i zones sense pas de vehicles. 
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� Quadre General 

- Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 

mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva 

sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

- Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 

tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

- Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. 

Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, 

inclòs el neutre). 

- Anirà connectat a terra (resistència màxima 78). A l’inici de l’obra es realitzarà una 

connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit 

després de realitzats els fonaments. 

- Estarà protegida de la intempèrie. 

- És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

- Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 

 

� Conductors 

- Disposaran d’un aïllament de 1000 V de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 

impressió sobre el mateix aïllament. 

- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les 

zones de pas de vehicles i / o persones. 

- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant “jocs“ d’endolls, mai amb regletes 

de connexió, retorciments i embetats. 

 

� Quadres secundaris  

- Les mateixes especificacions establertes pel quadre general i seran 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. 



Millora local de l’enllaç entre les carreteres C-12 i LV-7004 a Torrebesses, Segrià 

 

 
 
ANNEX 13: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (DOC.Nº1: Memòria) 9 de 62 
 

 · 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 · 1 Transformador de seguretat  :  (220 V/ 24 V). 

 · 1 Connexió de corrent 2P  : 16 A. 

 

� Connexions de corrent  

- Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 

d’equips de doble aïllament. 

- S’empraran 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 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. 

- La fase connectarà al centre 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. 
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5.2. Instal·lació d’aigua provisional d’obra  
 

 Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 

companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 

general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de 

la canalització provisional per l'interior de l’obra. 

 

 La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb 

els ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes 

Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en 

una total estanquitat i aïllament dielèctric en les zones necessàries. 

 

5.3. Instal·lació de sanejament  
 

 Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, 

les instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. Si es 

produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a 

càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

 

5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció 
 contra incendis  
 

 Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor 

d’espurnes a zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, 

fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la 

localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als 

combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els 

mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 

 Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les 

següents: 

o 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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o 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. 

o S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 

dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

o Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip 

de soldadura oxiacetilènica. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 

ventilació, fora de la influència 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. 

o La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 

conducta a seguir en aquests treballs. 

o Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 

motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

o 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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o En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 

transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, 

altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i 

capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material 

combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids 

inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, 

emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els 

mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 

 

� Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra  

 

 Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

 

6.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. 
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 Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 

defineixen i detallen tot seguit: 

6.1. Serveis higiènics  

� Lavabos 

 Com a mínim un per a cada 10 persones. El mòdul prefabricat de sanitari consta 

d’un lavabo col·lectiu amb tres aixetes. Es col·locarà un mòdul sanitari. 

 

� Cabines d’evacuació 

 S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m
2
 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a 

mínim, per a cada 25 persones. El mòdul prefabricat de sanitari consta de dues plaques 

turques.  

 

� Local de dutxes 

 Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes 

d’1,5 m
2
 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda/calenta, amb terra antilliscant. El mòdul 

prefabricat de sanitari consta de dues dutxes. 

 

6.2. Vestuaris  
 Superfície aconsellable de 2 m

2
 per treballador contractat. El mòdul prefabricat de 

vestuari consta de 8,2 x 2,5 m2. Es disposaran dos mòduls, resultant una superfície total per 

a vestidor de 45 m2, adequada per als 23 treballadors en punta. 

 

6.3. Menjador  
 Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 

2 m
2
 per treballador que mengi a l’obra. S’han situat tres mòduls prefabricats de menjadors a 

l’obra, resultant una superfície per treballador de 1,97 m2. 

 

 Equipat amb banc  allargat, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i 

pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a 

cada 10 comensals), i cubell hermètic (100 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 

escombraries. 
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6.4. Local de descans  

No existeix per tractar-se d’una obra amb menys de 50 treballadors. 

 

6.5. Local d’assistència a accidentats  
 

 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. En aquesta obra s’han disposat de dos armaris farmaciola. 

 

 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, 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. 

 

7.ÀREES AUXILIARS 

7.1. Centrals i plantes  

 No es preveu la ubicació de plantes i centrals a l’obra. 

 

 En cas de ser considerades necessàries pel contratista, aquestes hauran d’estar 

ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als 

seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una 

amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura, 

mínima de 4 m. 
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 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. 

 

7.2. Tallers  

 Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  

 

 De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions 

mínimes (descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o 

materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m
2
 de superfície i 10 m

3
 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) 
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d’1,20 m
2
 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les 

vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines 

i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de 

l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un 

espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils 

d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran 

canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 

 

 La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, 

serà de 200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una 

hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal 

d’il·luminació. 

 

 L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament 

al personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida 

la presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de 

desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades 

a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 

reglamentària d’1 m d’altura. 

 

 Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de 

pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 

senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 

 

 La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensió. 

 

 Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de 

conformitat a les instruccions del fabricant o importador. 

 

 Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran 

d’extracció localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En 

els tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 

30 a 50 m
3
, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior 

a 10 cops). 
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7.3. 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 d’armadures, runes sacs, etc. estaran balisades, 

senyalitzades i il·luminades adequadament.  

 

 De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 

formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma 

més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 

mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant 

les maniobres.  

 

8.TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

� Eliminació i evacuació: 

Els principals residus generats en la construcció de l’obra provenen de: 

- Enderrocs d’antigues obres de drenatge. 

- Enderrocs de ferms i paviments. 

- Excavació de terres. 

- Desmuntatge d’elements metàl·lics (senyals, bàculs, barreres). 

  

 El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb 

les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008. d’1 de febrer, 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 deconstrucció. 
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 Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que 

previsiblement s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el 

Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. 

 

 Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que 

això comporti. 

 

 Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 

detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 

contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació 

per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

 

� Emmagatzematge: 

 El Contractista serà responsable de la separació i emmagatzematge de materials 

reciclats i elements de construcció reutilitzats i de la seva posterior gestió, eliminació o 

reutilització. 

 

Entre els materials reciclats que es poden trobar en la present obra, destaquen: 

- Metalls 

- Elements de fusta  

- Asfalts. 

 

Els materials de construcció reutilitzables més importants són les instal·lacions d’obra. 

 

9.TRACTAMENT DE MATERIALS I/O 
 SUBTÀNCIES PERILLOSES 

 

 El Contractista és 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 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 
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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. 

 

9.1. Manipulació  

 En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les 

possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla 

de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de 

treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

- Ciment. 

- Formigó. 

- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

- Gasos liquats del petroli. 

 

9.2. Delimitació/condicionament de zones 

 d’apilament  

 

 Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, 

indeleble i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 

 

L’etiqueta ha de contenir: 

o 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. 

o Nom comú, si és el cas. 

o Concentració de la substància, si és el cas. Si es tracta d’un preparat, el nom 

químic de les substàncies presents. 

o Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància 

o preparat perillós. 

o Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
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o Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

o Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

o El número CEE, si en té. 

o 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. 

 

� Comburents, extremadament inflamables i fàcilment i nflamables 

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, mutagènic s, 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. 
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10.CONDICIONS DE L’ENTORN 
 

� Ocupació del tancament de l’obra 

 S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de 

protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

  

 Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg 

de tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra  (el de projecte) i 

l’àmbit dels treballs  en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i 

vianants o l’accés a edificis i guals. 

 

 En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació 

de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 

fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per 

fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

 

� Situació de casetes i contenidors 

 Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de 

l’obra. Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les 

casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat 

dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  

al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

 

 Les casetes, contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, 

es situaran tal com indica l’apartat “Tancaments de l’obra que afecten a l’àmbit públic“. 

 

10.1. Serveis afectats  

 

 Existeixen una sèrie de serveis a la zona. La seva situació aproximada pot ser 

consultada als plànols adjunts (Seguretat i Salut. Serveis Afectats. Situació actual). Els 

Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de 

serveis, instal·lacions soterrades i 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 
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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. 

 

10.2. Servituds  
 

 Si existís alguna servitud, en la documentació del Projecte i en la facilitada pel 

Promotor  s’haurien d’incorporar els aspectes relatius a l’existència de  possibles servituds 

en matèria de línies elèctriques aèries, tenen un caràcter informatiu i no asseguren 

l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o 

omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a 

consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les 

mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran 

inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

 

10.3. Característiques meteorològiques  

� Temperatures 

Es pot dir que la temperatura mitja mensual no supera els 15 ºC. Durant l'hivern, les 

temperatures mitges són baixes, amb uns valors compresos entre els 4 i 6 ºC. A l'estiu, les 

temperatures mitges tenen uns valors compresos entre els 24 i 26 ºC. 

L'oscil·lació tèrmica de les temperatures mitges estiu-hivern, es troba al voltant dels 20 ºC . 
 

�   Precipitacions  

Quant a les precipitacions, la regió d'estudi es caracteritza per una quantia mitja anual 

compresa entre els 400 i els 500 mm, registrant-se els màxims de precipitació mitja mensual 

durant la tardor i la primavera, i els mínims a l'hivern, i sobretot, a l'estiu. 

 

10.4. Característiques del terreny  

 Des del punt de vista geològic, aquesta regió es situa a la Depressió de l’Ebre. 

Aquesta depressió està formada per terrenys eocens i oligocens, que constitueixen una 

divisió marcada per la presència de fàcies vermelles i grises que reflecteixen ambients 

continentals i marins, respectivament. 
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 La zona es situa, concretament, sobre el substrat terciari (Oligocé superior), 

format per lutites i gresos, amb alguns conglomerats dispersos de poca importància, 

podent-se interpretar, en el seu conjunt, com a dipòsits de plana d’inundació, dins d’un 

gran sistema fluvial. 
 

 El quaternari està representat per argiles, sorres i graves subanguloses 

disperses, corresponents a la plana d’inundació al·luvial de la riera de Coma. Apareixen 

també dipòsits col·luvials indiferenciats de glacis, sòls de recobriment superficial i dipòsits 

de fons de vall (Quaternari el·luvial). Els sediments al·luvials i els dipòsits el·luvials-

col·luvials estan formats principalment per argiles, sorres i graves, la zona de procedència 

de les quals correspondria als relleus terciaris més elevats de la zona. 

 

 

11.UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

� ENDERROCS 

ENDERROCS D’ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

ENDERROCS D’ESTRUCTURES AÈRIES 

ENDERROCS O ARRENCANDA D’ELEMENTS 

� MOVIMENTS DE TERRES 

REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN 

TALUSSOS I REPOSICIÓ EN DESMUNT 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT 

� FONAMENTACIONS 

SUPERFICIALS (RASES, POUS, LLOSES, ENCEPATS, MURS GUIA, 

BIGUES DE LLIGAT) 

PROFUNDES (PILOTS, MICROPILOTS, PANTALLES, CONSOLIDACIÓ 

DE TERRENY AMB INJECCIONS) 
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� ESTRUCTURES 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ “IN SITU” (ENCOFRATS, 

ARMADURES, FORMIGONAT, ANCLATGES I TENSAT) 

� IMPERMEABILITZACIONS/AÏLLAMENTS I JUNTS 

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES 

PLANES 

JUNTS (FORMACIÓ, REBLIMENTS, SELLATS) 

� PAVIMENTS 

PAVIMENTS AMORFS (FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULÓ, 

BITUMINOSOS I REGS) 

� PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL·LICS 

� INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, EVACUACIÓ I 

CANALITZACIONS 

ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, 

IMBORNALS, BUNERES, ETC. ) 

ELEMENTS SOTERRATS (CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES) 

� JARDINERIA 

MOVIMENT DE TERRES I PLANTACIÓ 
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12.DETERMINACIÓ DEL PROCÈS 
 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). 

 

12.1. 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. 

 

12.2. 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. 

 

12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pl a 

 d’execució  

 Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels 

diversos 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. 
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 De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa 

general orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats 

(activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació 

previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. Aquest cronograma pot 

consultar-se en l'Annex 18. Pla d’obres. 

 

 El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 

introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 

Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 

 

13.SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT 
 I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL 
 MATEIX PROCÈS CONSTRUCTIU 

 

 Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, o màquina 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), les “Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 

26 de maig de 1986), i les 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.  

 

14.MEDI AMBIENT LABORAL 
 

 Els aspectes a considerar per a impedir la degradació del Medi Ambiental laboral, 

durant l’execució de l’obra de millora del traçat de la carretera són: 

 

14.1. Agents atmosfèrics  

 Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i 

quines condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 
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14.2. Il·luminació  

 Encara que gran part dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, 

hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a 

la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

 

 Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, 

evitant els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques 

d’intensitat. 

  

 En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 

emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

 

 En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc 

per als treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 

construcció, seran els següents: 

 

25-50 lux 
En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional - 

habitual. 

100 lux 

Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la 

manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i 

lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux 

Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de 

màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys 

petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux 

Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges 

mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat 

de paviments i tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux 
Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs 

mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 

500 lux 

Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals 

com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs 

d’oficina en general. Altes exigències visuals. 

1000 lux 

En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota 

condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com 

muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, màquines 

d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 

risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 

condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat 

de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de 

prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, 

formatives i informatives. 

 

14.3. Soroll  

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del Contractista, es 

reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 

construcció: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Compressor 82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de 

distància) 
82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. 72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. 60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost) 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) 94 dB 

Esmeriladora de peu 60-75 dB 

Camions i dumpers 80 dB 

Excavadora 95 dB 

Grua autoportant 90 dB 

Martell perforador 110 dB 

Mototrailla 105 dB 

Tractor d’orugues 100 dB 

Pala carregadora d’orugues 95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics 84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte 150 dB 

Esmeriladora radial portàtil 105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta 105 dB 
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 Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de 

Seguretat i Salut pel Contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en 

ordre d’eficàcia: 

- Supressió del risc en origen. 

- Aïllament de la part sonora. 

- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

 

 Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de 

risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 

condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat 

de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de 

prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, 

formatives i informatives. 

 

14.4. Pols  

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

- Rinitis 

- Asma bronquial 

- Bronquitis destructiva 

- Bronquitis crònica 

- Efisemes pulmonars 

- Neumoconiosis 

- Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

- Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

- Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 

 La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 

concentració i el temps d’exposició. 

 

 En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (SiO2) 

que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El 

problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla 

específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i 

Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
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 La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es 

trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de 

sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

 

                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

  

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 

respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 

partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 

respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 

 

 Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 

següents: 

- Escombrat i neteja de locals 

- Manutenció de runes 

- Demolicions 

- Treballs de perforació 

- Manipulació de ciment 

- Raig de sorra 

- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

- Esmerilat de materials 

- Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de 

soldadura 

- Plantes de matxuqueix i classificació 

- Moviments de terres 

- Circulació de vehicles 

- Polit de paraments 

- Plantes asfàltiques 

 

 A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i 

ulleres contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 

 

 



Millora local de l’enllaç entre les carreteres C-12 i LV-7004 a Torrebesses, Segrià 

 

 
 
ANNEX 13: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (DOC.Nº1: Memòria) 31 de 62 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació 
Captació localitzada en carros 

perforadors o injecció d’aigua 

Manipulació de ciment 
Filtres en sitges o instal·lacions 

confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials 

ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la 

zona de tall 

Treballs de la fusta, 

desbarbat i soldadura 

elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i 

plantes asfàltiques 
Aspiració localitzada 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 

risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 

condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat 

de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de 

prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, 

formatives i informatives. 

 

14.5. Ordre i neteja  

 El Pla de Seguretat i Salut del Contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 

actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel 

que fa a: 

o Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

o Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

o Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport 

de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
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o Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la 

seva utilització. Pla d’evacuació de residus. 

o Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

o Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 

matèria. Il·luminació suficient. 

o Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de 

suport provisionals. 

o Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

o Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

o Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

o Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 

treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és 

relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 

 En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on 

es poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

 

14.6. Radiacions no ionitzants  
 

 Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, 

aproximadament. 

 

 Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen 

part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), 

infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

 

 Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on 

l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud 

d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en 

aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i 

ultraviolada. 

 

 Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els 

soldadors, especialment els de soldadura elèctrica. 
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� Radiacions infraroges 

 Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, 

produint un efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no 

dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la 

malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 

 

 Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de 

protecció tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de 

calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres 

normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera 

que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 

 

 A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment 

exposats a aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen 

soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible 

font de les radiacions. 

 

 La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 

principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos 

capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 

 

 De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a 

l’extrem de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 

 

� Radiacions visibles 

 L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, 

a través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

 

� Radiacions ultraviolades 

 La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm 

(nanometres) i els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera 

artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix 

convencionalment en tres regions: 
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UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

 

 La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada 

àmpliament a la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són 

més perilloses. La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO 

(World Health Organization). 

 

 Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien 

marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars 

amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També 

varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant 

d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 

 

 La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir 

riscos, haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, 

d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar 

substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció 

de riscos laborals. 

 

 S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de 

substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. 

Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la 

naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals 

d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de 

l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures 

organitzatives a tenir en compte. 

 

 No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, 

per exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament 

protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, 

emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui 

possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de 
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mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. 

Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV 

no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran 

protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les 

radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, 

utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 

 

 L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una 

inflamació dels teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, 

pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una 

conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 

 

 La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de 

la construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 

soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 

 

 Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no 

ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció 

Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), 

procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de 

proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa 

des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 

 

� Làser 

 La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps 

tan diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força 

polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són 

suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la 

radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de 

radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers 

d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V 

presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden 

suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys 

sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, 

poden ocasionar cremades. 
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 Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos 
grups i quatre classes següents: 

a) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles q ue cauen dins de 
les classes I y II. 

•••• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
•••• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 

400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació 
reflexada incloent la resposta de centelles. 

b) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major 
d’1 mW, com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 

•••• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la 
classe II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 

•••• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar 
perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 

•••• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser 
perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari 
depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol 
equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, 
com per exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal 
automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 

 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs 
làser: 

 
− Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa 

del raig. 
− Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de 

prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no 
protegits, que pot resultar perillós. 

− Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions 
difuses, que pot resultar perillós. 

− A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els 
deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a 
l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, 
àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 

− Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent 
èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la 
classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a 
la pell. 

− Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com 
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en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la 
genera. 

− Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 

− La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, 
però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 
 

ÀREA DE TREBALL: 

 

•••• L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de 
l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

•••• Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

•••• A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas 
tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

•••• S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de 
disposar de protecció especial. 

•••• Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de 
l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha 
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques 
al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials 
inflamables o explosius. 

 

 EQUIP: 

 

− Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 

− Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en 
compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible 
que genera l’aparell. 

− Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les 
claus de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran 
custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el 
laboratori. 

− Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han 
de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser 
en ús. 

− Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent 
que previngui la reflexió especular. 
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 OPERACIÓ: 

 

•••• Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins 
de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos 
persones estaran sempre presents durant l’operació. 

•••• Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de 
làser. 

•••• L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels 
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

•••• Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que 
previnguin el risc de dany ocular. 

•••• L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al 
pit de l’operador. 

•••• S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

•••• Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a 
guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que 
pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció 
que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 
les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb 
la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc 
mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció 
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment 
d’alineacions i nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, 
l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el 
làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre 
adequat al tipus de làser que es tracti. 

  

14.7. Radiacions ionitzants  

 
 Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es 

generen aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar 

aquest tipus de radiació, com són: 

 
− Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i 

edificis. 
− Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
− Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
− Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 

sediments, moviment de granels, etcètera. 
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 Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 

determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

 

 També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats 

dintre d’un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 

 

− Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 
aeroports; detecció de cartes bomba. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 
radiacions ionizants. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X 
amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

− Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en 
forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in 
vivo". 

− Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
− Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
− Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui 

mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
− Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
− Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts 

o equips generadors de radiacions ionitzants. 
− Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles 

de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
− Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, 

com l’argó-40 o el fòsfor-32. 
− Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

 
 Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la 

instal·lació, essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser 

encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat 

Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 

 

 La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum 

i del tipus dels teixits irradiats. 

 

 Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre 

dues classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental 

(per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva 

accidental. 
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Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot 

tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme 

en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per 

exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les 

radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i 

amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 

 

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 

distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint 

la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és 

inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que 

s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que 

també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en 

general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 

 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 

consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre 

que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la 

roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que 

absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 

 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 

treballadors professionalment exposats a radiacions. 

 

15.MANIPULACIÓ DELS MATERIALS 
 

 Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista 

preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, 

en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que 

no es realitza”. 

 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 
primer i més accessible. 

− Lliurar el material, no tirar-lo. 
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− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en 
piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 
embuatada en empenya i turmells. 

− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega 
pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre 
l’espatlla. 

− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada 
tipus de material. 

− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 
potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el 
que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 
 

 En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla 

de Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 

 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

− Automatització i mecanització dels processos. 
− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

− Utilització d’ajudes mecàniques. 
− Reducció o redisseny de la càrrega. 
− Actuació sobre l‘organització del treball. 
− Millora de l’entorn de treball. 

 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
− Ús correcte dels equips de protecció individual. 
− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials   

 
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 

l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball 

de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 

catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 

evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat 
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evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors 
o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si 
això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, 
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la 
producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 
 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics  
 

 Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la 
formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 

següents criteris preventius: 
•••• Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
•••• Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat 

de la càrrega. 
•••• Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
•••• Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 

aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 

afilades. 
10è.-Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 

homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un 
material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de 
tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.-És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre 
uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a 
condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 
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16.MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT 
 PREVENTIVA (MAUP) 

 

 Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de 

MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació 

seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve 

integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal 

manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de 

control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 

ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències 

d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun 

dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El 

contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

 

 Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els 

indicats a continuació: 

 

 

Codi UA Descripció 
HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçària 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre 
muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada ambper accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 
sistema de seguretat integrat 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat 
HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb doble cable 

de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema 
de seguretat integrat 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-ampolles, 

vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides 
normalitzades 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat ce, amb sistema de seguretat integrat amb protector 
de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, 
regle guia longitudinal i transversal 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de seguretat 

de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció individual, 
d'alçària 1 m 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76-502 (HD-1000) 
HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes, amb xarxa de tipus 
tennis ancorada amb ganxos al cap dels puntals 
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HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida de cavallets 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçària 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 
HX11X035 u Estrebat i apuntalamentde rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i 

accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interiorde rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics o roscats 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 
HX11X042 u Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments de fusta 
HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorades a l'estructura 
HX11X045 u Estrebatde pou circular amb tensor 
HX11X046 u Estrebatde pou rectangular amb tensor 
HX11X047 u Apuntalamentde talús inestable amb panells 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció 

integrat 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana perimetral 

amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa practicable 

per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en rails de 

grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm 

de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com 
a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 
HX11X064 u Cinturó portaeines 
HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 1200 

kg 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de 3 mm de 

gruix 
HX11X072 u Detector de tempestes portàtil per treballs de voladures 
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat 

col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub 

d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub 
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d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X084 m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, 

bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D fixat a peus prefabricats de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i 
acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la 

paret i amb el desmuntatge inclòs 

 

 

17.SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 (SCP) 

 

 Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de 

Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema 

constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major 

eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal 

de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els 

treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes 

a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva 

operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat 

d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que 

estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

 

 En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt 

d’aquests Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, 

referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o 

requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats 

Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

 

 Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els 

indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-

MESURES. 
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18.CONDICIONS DELS EQUIPS DE 
 PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

 

 Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració 

d’Equips de Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta 

o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències 

derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, 

d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

 

 La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties 

preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia 

equivalent. 

 

 Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons 

normes harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 

773/97. 

 

 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 

individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció 

signat pel beneficiari. 

 

 En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de 

protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, 

triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les 

respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el 

vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de 

la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

  

 Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de 

protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que 

se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 

 

 En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels 

equips i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
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 Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte 

són els indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-

AVALUACIÓ-MESURES 

 

19.SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

 Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a 

la que demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic 

exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes 

per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic 

vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de 

Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la 

possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta 

mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació 

d’aquest tràfic. 

 

 S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, 

malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que 

l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades 

de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar 

cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La 

senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba 

fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

 

 El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball 

haurà d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions 

d’emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la 

necessitat de: 

 

•••• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 
prohibicions o obligacions. 

•••• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació 
d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

•••• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

•••• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres 
perilloses. 
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 La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les 

mesures tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, 

mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los 

suficientment. 

 

 Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i 

informació dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 

 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

 
− Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al 

R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els 
llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

− Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-
se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

− El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció 
de les senyals o panells de senyalització. 

− Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
− Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 

haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència. 

 

 La implantació de la senyalització i balisament estan definits en els Plànols de 

l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys 

respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

  

20.CONDICIONS D’ACCÈS 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. 
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 Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es 

diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de 

treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i 

guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a 

cadascuna de les fases. 

 

 És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les 

modificacions de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia 

Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 

 

 Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es 

col·locarà el cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 

dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o 

l’Autoritat que correspongui. 

 

 En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la 

senyalització corresponent. 

 

 No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la 

implantació dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA 

DE SEGURETAT aprovat. 

 

 El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i 

elements de protecció implantats. 

 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 

 

20.1. Normes de Policia  

•••• Control d’accessos 
 

 Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els 
tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració 
del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al 
control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, 
retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones 
autoritzades. 
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 Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies 
circumstàncies de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a 
les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra 
estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos. 
 

•••• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’ob ra 
 

 El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels 

materials emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un 

procés per garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o 

comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i 

d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

 

20.2. 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).  
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Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca 

a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de 

les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (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. 

1. 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: 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 
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20.3. 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 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. 
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•••• 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. 

 

20.4. Operacions que afecten l’àmbit públic  

•••• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància  Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 

operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 

accidents. 

 

Aparcament  Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-

se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 

càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 

d’aparcament a la calçada. 

 

Camions en 

espera 

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 

l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 

habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 

 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 

d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 

càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 

 

•••• Càrrega i descàrrega 
 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de 
l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la 
tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el 
perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 
 

− 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 
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suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar 
prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que 
correspongui. 

− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el 
vehicle, formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del 
tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra 
prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 

− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar 
abocaments sobre la calçada. 

 
 
•••• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 

Descàrrega  La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 
cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre 
per l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament.  No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 

domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 

obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 

dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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20.5. Neteja i incidència sobre l’ambient que afect en 

 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 20,00 hores dels dies feiners. 
 
 Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin 
sorolls més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest 
horari hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
 Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 
operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, 
l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari 
específic. 

 

•••• Pols 
 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
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20.6. Residus que afecten a l’àmbit públic  

 El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del 
seu servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de 
cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
 El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 
subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  

20.7. 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 vian ants 
 

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 
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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 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:  

- En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament 
de l’obra. 

- En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 
contigus a passos provisionals per a vianants. 

- 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. 

- En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per 
salvar l’obstacle de les obres. 
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- 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 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. 
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•••• Manteniment 
 

 La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que 
impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
 La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions 
dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte 
estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 

 

•••• Retirada de senyalització i abalisament 
 

 Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 
implantats. 
 
 El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un 
cop acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
 

20.8. Protecció i trasllat d’elements emplaçats a l a 

 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 ajardinades estiguin 
sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar 
periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des 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. 
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21.RISCOS DE DANYS A TERCERS I 
 MESURES DE PROTECCIÓ 

21.1. 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. 

21.2. 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. 
 
 

22.PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 
 Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per 
aquesta obra són: 

- Incendi, explosió i/o deflagració. 
- Inundació. 
- Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
- Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
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 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“, cobrint les següents 
mesures mínimes: 
 

1.- Ordre i neteja general. 

2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5.- Punts de trobada. 

6.- Assistència Primers Auxilis. 

 

 

 

 

  Barcelona, maig de 2012 

 

 

 

 

     L’autor del projecte 

        WALTER SALVADOR FRANCO 
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G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D’ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA  
 
DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES, MECÁNICOS Y/O EXPLOSIVOS, DE CIMIENTOS, PAVIMENTOS Y 
ELEMENTOS A POCA PROFUNDIDAD 

 
Evaluación de riesgos  
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 2 3 
 Situación:  SOBRE ELEMENTOS A DEMOLER POR DIFICULTAD A LOS ACCESOS  
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 
 Situación:  TERRENO IRREGULAR. MATERIAL MAL ACOPIADO  
4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 2 2 3 
 Situación:  MANIPULACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 1 2 
 Situación:  MATERIALES MAL ACOPIADOS  
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 3 1 3 
 Situación:  CON HERRAMIENTAS MANUALES O MECÁNICAS  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 2 3 
 Situación:  CON DESTROZO DE MATERIAL. CORTE OXIACETILÉNICO. CORTE POR RADIAL  
12 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 2 3 4 
 Situación:  TERRENO IRREGULAR  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación:  MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación:  TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 
 Situación:  POLVO  
20 EXPLOSIONES 1 3 3 
 Situación:  OXIACETILENO. EMANACIÓN DE GASES  
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 2 2 3 
 Situación:    
26 EXPOSICIÓN A RUIDOS 3 1 3 
 Situación:  MAQUINARIA  
27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 2 1 2 
 Situación:  MAQUINARIA  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación  (1,2,3,4,5) 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000033 Solicitar habilitación profesional del personal encargado del mantenimiento de la obra 4 
I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en la obra 9 
I0000045 Formación 10 /12 
I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 
I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 
I0000054 Uso de apoyos hidráulicos 12 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /26 /27 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000074 Regar las zonas de trabajo 17 
I0000082 Aislamiento del proceso 17 
I0000094 Revisión periódica de los equipos de trabajo 20 
I0000095 Impedir el contacto del acetileno con el cobre 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establecer una zona de protección de radio 10 m, en trabajos de soldadura y corte con 

sierra radial 
20 

I0000108 Eliminar el ruido en origen 26 
I0000110 Eliminar vibraciones en origen 27 
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G01.G02 ENDERROCS D’ESTRUCTURES AÈRIES 
DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES, MECÁNICOS Y/O EXPLOSIVOS DE ELEMENTOS EN ALTURA (VIADUCTOS, 
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN, DE ACERO) 

 
Evaluación de riesgos  
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 
 Situación:  TRABAJOS EN ALTURA  
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 
 Situación:  MATERIAL DE ACOPIO. PLATAFORMA DE TRABAJO INESTABLE  
3 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 3 2 4 
 Situación:  DEMOLICIONES NO PROGRAMADAS 

TAJOS MAL APUNTALADOS 
 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 2 2 3 
 Situación:  MANIPULACIÓN DE ESCOMBROS  
5 CAIDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS 3 2 4 
 Situación:  REALIZACION DE TRABAJOS A DIFERENTES NIVELES  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 1 2 
 Situación:  ACOPIO DE MATERIAL  
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 3 1 3 
 Situación:  HERRAMIENTAS  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 2 3 
 Situación:  HERRAMIENTAS  
12 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación:  TERRENO IRREGULAR  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación:  MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación:  TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
15 CONTACTOS TÉRMICOS 2 2 3 
 Situación:  OXIACETILENO  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 
 Situación:  CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 
 Situación:  POLVO  
20 EXPLOSIONES 1 3 3 
 Situación:  CORTE POR OXIACETILENO  
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 2 2 3 
 Situación:  RECORRIDOS DE MAQUINARIA DE OBRA  
26 EXPOSICIÓN A RUIDOS 3 1 3 
 Situación:  MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS  
27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 2 1 2 
 Situación:  MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5)  
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MESURES PREVENTIVES 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000018 No alterar bruscamente la estabilidad del edificio 3 
I0000019 Realizar un estudio de demolición con Plan de Emergencia 3 
I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 3 /4 /5 
I0000021 Establecer los puntos de referencia para controlar los movimientos de la estructura 3 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 /12 /13 
I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 
I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 
I0000054 Uso de apoyos hidráulicos 12 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000064 Suspensión de los trabajos en cubiertas inclinadas con viento superior a 40 km/h 14 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superficies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000074 Regar las zonas de trabajo 17 
I0000076 Reconocimiento de los materiales a derribar 17 
I0000085 Ventilación de las zonas de trabajo 17 
I0000091 No soldar sobre contenedores de materiales inflamables o explosivos (pinturas, 

disolventes, etc.) 
20 

I0000094 Revisión periódica de los equipos de trabajo 20 
I0000095 Impedir el contacto del acetileno con el cobre 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 
I0000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 25 
I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 
I0000108 Eliminar el ruido en origen 26 
I0000110 Eliminar vibraciones en origen 27 
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G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D’ELEMENTS  
DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS DE ELEMENTOS SUPERFICIALES (MOBILIARIO URBANO, 
DIVISORIAS, SEÑALIZACIÓN, PROTECCIONES VIARIAS, LUMINARIAS...) 

 
Evaluación de riesgos  
Id Riesgo P G E 
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 
 Situación:  ITINERARIOS OBRA 

ACOPIOS DE MATERIAL 
SUPERFICIES IRREGULARES DE TRABAJO 

 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 2 2 3 
 Situación:  MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIALES DEMOLIDOS  
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 3 1 3 
 Situación:  MANIPULACIÓN DE HERRAMIENTAS  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 2 3 
 Situación:  INEXISTENCIA DE ZONAS DE SEGURIDAD 

USO DEL MARTILLO PNEUMÁTICO 
 

13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación:  ELEVACIÓN Y ACARREO DE MATERIAL, Y DEMOLICIÓNES  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación:  TRABAJOS EN EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 
 Situación:  INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXISTENTES  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 
 Situación:  POLVO Y PARTÍCULAS GENERADAS EN LA DEMOLICIÓN  
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 3 2 4 
 Situación:  ITINERARIOS DE VEHICULOS PROPIOS DE OBRA Y TRANSPORTE  
26 EXPOSICIÓN A RUIDOS 3 1 3 
 Situación:  MAQUINARIA DEMOLICIÓN: MARTILLO, COMPRESOR  
27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 2 1 2 
 Situación:  CABINA MAQUINAS 

MARTILLO PNEUMÁTICO 
 

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5)  
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MESURES  PREVENTIVES 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 2 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 2 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 2 
I0000013 Orden y limpieza 17 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 

de trabajo específico 
4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 /13 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /27 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 26 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000074 Regar las zonas de trabajo 17 
I0000076 Reconocimiento de los materiales a derribar 17 
I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 
I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 
I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 
I0000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 25 
I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 
I0000108 Eliminar el ruido en origen 26 
I0000110 Eliminar vibraciones en origen 27 
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G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL  EN TALUSSOS I REPOSICIÓ 

EN DESMUNT 
EXCAVACIÓN DE TERRENO MEDIANTE LA FORMACIÓN O NO DE TALUDES ESTABLES 

 
Evaluación de riesgos  
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 1 2 
 Situación:  REALIZACIÓN DE TALUDES Y DESMONTES DE MÁS DE 2m. 

ACCESO A LA ZONA DE TRABAJO 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 
 Situación:  ITINERARIOS DE OBRA 

IRREGULARIDAD DEL AREA DE TRABAJO 
ACCESO A LA EXCAVACIÓN 

 

3 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 2 2 3 
 Situación:  INESTABILIDAD EN TALUDES DE FUERTE PENDIENTE 

TRABAJOS EN ZANJAS 
 

6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 1 2 
 Situación:  IRREGULARIDAD DE LA ZONA DE TRABAJO 

ACCESO A LOS TAJOS 
 

10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 2 3 
 Situación:  MOVILIDAD DE LA MAQUINARIA  
12 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación:  IRREGULARIDAD DE LA ZONA DE TRABAJO, ZONAS DE PASO 

BASES NIVELADAS PARA APOYOS HIDRAULICOS 
 

13 SOBREESFUERZOS 1 2 2 
 Situación:  TRABAJOS Y MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación:  TRABAJOS EN EXTERIORES  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 
 Situación:  EXISTENCIA DE INSTALACIONES ELECTRICAS ENTERRADAS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 
 Situación:  POLVO GENERADO EN LA EXCAVACIÓN Y EN LAS ZONAS DE PASO  
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 2 2 3 
 Situación:  MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA  
26 EXPOSICIÓN A RUIDOS 2 1 2 
 Situación:  MAQUINARIA  
27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 2 1 2 
 Situación:  MAQUINARIA  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5)  
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MESURES  PREVENTIVES 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000023 Solicitar datos de las características físicas de las tierras 3 
I0000024 Ejecución de los trabajos en el interior de zanjas por equipos 3 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 12 /13 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 
I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 10 /12 
I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 
I0000054 Uso de apoyos hidráulicos 12 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /27 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 /26 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000074 Regar las zonas de trabajo 17 
I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 
I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 
I0000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 25 
I0000108 Eliminar el ruido en origen 26 
I0000110 Eliminar vibraciones en origen 27 
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G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS  
EXCAVACIÓN DE ZANJAS I POZOS MEDIANTE MEDIOS MANUALES Y/O MECÁNICOS CON O SIN ENTIBACIÓN 

 
Evaluación de riesgos  
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 
 Situación:  ACCESO FONDO DE EXCAVACIÓN 

CIRCULACION PERIMETRAL DE LA ZANJA 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 2 3 
 Situación:  IRREGULARIDAD DE LA ZONA DE TRABAJO 

ACOPIO DE MATERIAL 
 

3 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 2 3 4 
 Situación:  ESTABILIDAD DE LA EXCAVACION 

COLOCACION DE APUNTALAMIENTO 
 

6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 1 2 
 Situación:  IRREGULARIDAD SUPERFICIE DE TRABAJO  
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 2 3 
 Situación:  HERRAMIENTAS MANUALES Y/O MECANICAS  
12 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación:  ESTABILIDAD DE LA MAQUINARIA 

APOYOS HIDRAULICOS 
ZONAS DE PASO DELIMITADAS 

 

13 SOBREESFUERZOS 1 2 2 
 Situación:  TRABAJOS MANUALES DE EXCAVACIÓN Y EXTRACCIÓN DE TIERRAS  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación:  TRABAJOS EN EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 
 Situación:  EXISTENCIA DE INSTALACIONES ELECTRICAS ENTERRADAS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 
 Situación:  POLVO TIERRAS  
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación:  CIRCULACION INTERIOR DE OBRA  
26 EXPOSICIÓN A RUIDOS 2 1 2 
 Situación:  MAQUINARIA  
27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 2 1 2 
 Situación:  MAQUINARIA  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5)  
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MESURES  PREVENTIVES 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 3 
I0000021 Establecer los puntos de referencia para controlar los movimientos de la estructura 3 
I0000023 Solicitar datos de las características físicas de las tierras 3 
I0000024 Ejecución de los trabajos en el interior de zanjas por equipos 3 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 12 
I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 /12 /13 
I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 
I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 27 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 26 
I0000074 Regar las zonas de trabajo 17 
I0000083 Dispositivos de alarma 16 
I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 
I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 
I0000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 25 
I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 
I0000108 Eliminar el ruido en origen 26 
I0000110 Eliminar vibraciones en origen 27 
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G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT  
FORMACIÓN DE RELLENOS Y TERRAPLENADOS CON TIERRAS O PIEDRAS (PROPIAS DE LA OBRA O NO) CON 
MEDIOS MECÁNICOS 

 
Evaluación de riesgos  
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 2 2 
 Situación:  CIRCULACION EN BORDES DE TERRAPLENADO 

ACCESO A ZONAS DE TRABAJO 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 
 Situación:  IRREGULARIDAD SUPERFICIE DE TRABAJO 

ACCESO TAJOS 
ACOPIO DE TIERRAS 

 

3 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 1 2 2 
 Situación:  INESTABILIDAD DE TALUDES  
4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación:  MANUTENCION DE TIERRAS O BLOQUES DE PIEDRA AL TAJO 

NO RESPETAR DISTANCIA DE SEGURIDAD 
 

6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 1 2 
 Situación:  IRREGULARIDAD SUPERFICIE DE TRABAJO  
12 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación:  INESTABILIDAD DEL VEHICULO: APOYOS HIDRAULICOS 

ZONAS DE CIRCULACION EN CONDICIONES 
 

13 SOBREESFUERZOS 1 2 2 
 Situación:  TRABAJOS MANUALES  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación:  TRABAJOS EN EXTERIORES  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 
 Situación:  POLVO  
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 2 2 3 
 Situación:  CIRCULACION INTERIOR DE VEHICULOS  
26 EXPOSICIÓN A RUIDOS 2 1 2 
 Situación:  MAQUINARIA  
27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 2 1 2 
 Situación:  MAQUINARIA  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5)  
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MESURES  PREVENTIVES 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 /4 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 
I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 3 
I0000023 Solicitar datos de las características físicas de las tierras 3 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 12 /13 
I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 
I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 
I0000054 Uso de apoyos hidráulicos 12 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 27 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 26 
I0000074 Regar las zonas de trabajo 17 
I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 
I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 
I0000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 25 
I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 
I0000108 Eliminar el ruido en origen 26 
I0000110 Eliminar vibraciones en origen 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Millora local de l’enllaç entre les carreteres C-12 i LV-7004 a Torrebesses, Segrià 

ANNEX 13: ESS (Apèndix 1: FITXES D’ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES) 13 de 32 

 

G03 FONAMENTS 
G03.G01 SUPERFICIALS ( RAS ES - POUS - LLOSES- ENCEPATS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA) 
EJECUCIÓN DE CIMIENTOSS SUPERFICIALES (EXCAVACIÓN, ARMADO, HORMIGONADO, CURADO) CON MEDIOS 
MECÁNICOS Y/O MANUALES 

 
Evaluación de riesgos  
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 1 1 
 Situación:  CAIDAS EN ZANJAS, POZOS  
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 
 Situación:  CIRCULACIÓN INTERIOR OBRA 

MONTAJE DE ENCOFRADOS, ARMADURAS, HORMIGONADO... 
 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 2 2 3 
 Situación:  CAIDA DE ELEMENTOS EN LA EJECUCION DE ENCOFRADO, ARMADO , 

HORMIGONADO 
 

6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 2 3 
 Situación:  COLOCACION DE ARMADURAS  
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 2 3 
 Situación:  CORTES CON SIERRA CIRCULAR: ENCOFRADO, ARMADO  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 2 3 
 Situación:  MONTAJE ENCOFRADO, ARMADURAS 

DESCABEZADO DE PILOTES: UTILIZACION DEL MARTILLLO PNEUMATICO 
 

11 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 1 2 2 
 Situación:  MONTAJE DE ENCOFRADO 

HORMIGONERA 
LABORES DE HORMIGONADO 

 

13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación:  ACARREO DE MATERIAL PARA SU TRATAMIENTO: TALLERES FERRALLA, 

ENCOFRADORES 
 

14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación:  TRABAJOS EN EXTERIORES  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 
 Situación:  USO DE MAQUINARIA 

CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 
 

17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 
 Situación:  POLVO (CENTRAL HORMIGONERA PROPIA EN OBRA) 

POLVO TIERRA 
 

18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

2 1 2 

 Situación:  CONTACTOS CON CEMENTO (HORMIGON)  
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación:  CIRCULACION INTERIOR OBRA DE CAMIONES EN OPERACIONES DE 

COLOCACION DE ARMADURAS, HORMIGONADO, SUMINISTRO DE 
MATERIALES... 

 

26 EXPOSICIÓN A RUIDOS 2 1 2 
 Situación:  MAQUINARIA 

TALLERES (FERRALLA, ENCOFRADOS...) 
 

27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 2 1 2 
 Situación:  MAQUINARIA  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5)  
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MESURES  PREVENTIVES 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 /2 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 /2 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 /2 
I0000013 Orden y limpieza 1 /2 /6 /17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 1 /2 /6 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 

de trabajo específico 
4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricación en obra por la prefabricación en taller 9 
I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en la obra 9 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 /18 
I0000046 Evitar procesos de ajuste en la obra 10 
I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 
I0000048 No trabajar al lado de paramentos acabados de hacer ( <48h ) 11 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /27 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 /26 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000074 Regar las zonas de trabajo 17 
I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 
I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 
I0000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 25 
I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 
I0000108 Eliminar el ruido en origen 26 
I0000110 Eliminar vibraciones en origen 27 
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G03.G02 PROFUNDES ( PILOTS - MICROPILOTS - PANTALLES - CONSOLIDACIÓ DE TERRENY AMB 
INJECCIONS ) 

EXCAVACIÓN DE CIMIENTOSS PROFUNDOS (EXCAVACIÓN, ARMADO, HORMIGONADO) CON MEDIOS MECÁNICOS 

 
Evaluación de riesgos  
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 3 3 
 Situación:  CAIDA EN ZANJAS Y POZOS DE CIMENTACIONES 

COLOCACION DE ARMADURAS 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 
 Situación:  CIRCULACION OBRA: HUMEDAD, LODOS TIXOTRÓPICOS  
3 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 1 2 2 
 Situación:  DESMORONE DE TIERRAS COLINDANTES  
4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación:  COLOCACION DE ARMADURAS  
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 1 2 
 Situación:  TRABAJOS MANUALES: TALLERES DE FERRALLA, COLOCACION DE 

ARMADURAS 
 

10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 1 2 
 Situación:  CAIDA DE MATERIAL EN EXTRACCION DE TIERRAS (BIBALVA) Y LODOS 

BENTONÍTICOS 
 

12 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación:  EXCESO DE CARGA EN GRUAS TELESCOPICAS EN COLOCACION DE 

ARMADURAS 
 

13 SOBREESFUERZOS 2 1 2 
 Situación:  TRABAJOS MANUALES DE ACARREO Y MONTAJE DE MATERIAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación:  TRABAJOS EN EXTERIORES  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 
 Situación:  CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 
 Situación:  POLVO TIERRA  
18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 

ALERGÉNICAS) 
2 1 2 

 Situación:  CONTACTOS CON HORMIGON, LODOS  
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación:  MAQUINARIA OBRA, CIRCULACION  
26 EXPOSICIÓN A RUIDOS 2 1 2 
 Situación:  MAQUINARIA  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5)  
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MESURES  PREVENTIVES 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000013 Orden y limpieza 1 /2 /17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /3 
I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 10 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 3 /4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 3 /4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 9 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 

de trabajo específico 
4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 /12 /13 
I0000045 Formación 10 /12 /18 
I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 
I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 
I0000054 Uso de apoyos hidráulicos 12 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 /26 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 
I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 
I0000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 25 
I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 
I0000108 Eliminar el ruido en origen 26 
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G04 ESTRUCTURES 
G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 

(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAT/ANCLATGES I TENSAT) 
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO ELABORADAS EN OBRA, VERTIDO CON CUBILOTE O BOMBA, 
ENCOFRADO METÁLICO O DE MADERA 

 
Evaluación de riesgos  
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 
 Situación:  MONTAJE DE ENCOFRADOS 

HORMIGONADO DE PILARES Y JACENAS 
HUECOS VERTICALES U HORIZONTALES 

 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 
 Situación:  MATERIAL ACOPIADO 

MATERIAL DE ESCOMBROS 
 

3 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 1 3 3 
 Situación:  FALLOS EN APUNTALAMIENTOS, ENCOFRADOS  
4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 2 3 4 
 Situación:  DESCARGA DE MATERIALES EN BORDE DE FORJADO 

CAIDA DE HERRAMIENTAS MANUALES 
 

6 PISADAS SOBRE OBJETOS 3 1 3 
 Situación:  ACOPIOS DE MATERIAL 

PISADAS SOBRE HORMIGON FRESCO,  CASETONES, ARMADURA 
 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 2 3 
 Situación:  HERRAMIENTAS MANUALES 

MANIPULACION DE MATERIALES 
CORTES VARIOS 

 

10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 2 3 
 Situación:  TRABAJOS DE CORTE DE MATERIALES 

VERTIDO DE HORMIGON 
 

11 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 2 2 3 
 Situación:  TRABAJOS DE COLOCACION DE ENCOFRADOS, ARMADURAS 

PROCESOS DE DESCARGA DE MATERIALES 
 

13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación:  TRABAJOS MANUALES  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación:  TRABAJOS EN EXTERIORES  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 
 Situación:  CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 

ALERGÉNICAS) 
2 1 2 

 Situación:  CONTACTO CON HORMIGON (CEMENTO)  
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 2 3 4 
 Situación:  CIRCULACION DE VEHICULOS EN OBRA  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
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MESURES  PREVENTIVES 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguridad al diseño arquitectónico 1 
I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
I0000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el correcto mantenimiento posterior 1 
I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 
I0000010 Ejecutar las escaleras junto con el forjado de la planta a la que dé acceso 1 
I0000013 Orden y limpieza 1 /2 /6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en la que se vaya a hormigonar 3 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 3 /4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000041 Substituir la fabricación en obra por la prefabricación en taller 9 
I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en la obra 9 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 9 /10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar procesos de ajuste en la obra 10 
I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 
I0000048 No trabajar al lado de paramentos acabados de hacer ( <48h ) 11 
I0000050 No trabajar ni estar en el radio de acción de las cargas suspendidas 11 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superficies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 
I0000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 25 
I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 
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G06 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS  
G06.G01 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFICIES PLANES  
IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN O  SUPERFICIES PLANAS CON LA APLICACIÓN DE 
EMULSIONES, PINTURAS O MEMBRANAS 

 
Evaluación de riesgos  
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 
 Situación:  TRABAJOS EN BORDES DE CORONACION DE MUROS 

EXCAVACIONES ABIERTAS 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 2 3 
 Situación:  ITINERARIOS OBRA 

IRREGULARIDAD DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO 
 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación:  SUMINISTRO DE MATERIALES A LA ZONA DE TRABAJO  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 2 3 
 Situación:  ITINERARIOS DE OBRA 

SUPERFICIE DE TRABAJO 
 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 2 3 
 Situación:  EN PROCESOS DE TROCEO, COLOCACION, MANIPULACION EN OBRA  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 1 2 
 Situación:  TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL SOPORTE ANTES DE LA COLOCACION  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación:  MANIPULACION DE MATERIALES PESADOS  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 2 2 3 
 Situación:  TRABAJOS EN EXTERIORES  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 
 Situación:  CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 1 2 2 
 Situación:  DISOLVENTES, COLAS, MASILLAS  
18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 

ALERGÉNICAS) 
1 2 2 

 Situación:  DISOLVENTES, COLAS, MASILLAS  
21 INCENDIOS 1 2 2 
 Situación:  DISOLVENTES, MATERIALES INFLAMABLES  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5)  
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MESURES  PREVENTIVES 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguridad al diseño arquitectónico 1 
I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 

de trabajo específico 
4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 /21 
I0000041 Substituir la fabricación en obra por la prefabricación en taller 9 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 /13 /18 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /17 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000064 Suspensión de los trabajos en cubiertas inclinadas con viento superior a 40 km/h 14 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superficies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000080 Elección de los materiales al diseño del proyecto 17 
I0000081 Cambio o modificación del proceso de trabajo 17 
I0000082 Aislamiento del proceso 17 
I0000085 Ventilación de las zonas de trabajo 17 
I0000097 Substituir lo inflamable por lo no inflamable 21 
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G06.G04 JUNTS ( FORMACIÓ - REBLIMENTS - SELLATS )  
FORMACIÓN, RELLENO Y SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN Y ENTRE MATERIALES DE OBRA CON PERFILES, 
CORDONES Y MÁSTICOS 

 
Evaluación de riesgos  
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 3 3 
 Situación:  ITINERARIOS EN OBRA 

TRABAJOS EN ALTURA 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 
 Situación:  ITINERARIOS EN OBRA 

AREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

6 PISADAS SOBRE OBJETOS 1 2 2 
 Situación:  ITINERARIOS EN OBRA 

AREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 1 1 1 
 Situación:  HERRAMIENTAS  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 1 1 1 
 Situación:  AL LIMPIAR EL SOPORTE O JUNTA  
13 SOBREESFUERZOS 1 2 2 
 Situación:  MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 2 2 3 
 Situación:  TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 1 2 2 
 Situación:  DISOLVENTES, COLAS 

POLVO LIMPIEZA DEL SOPORTE O JUNTA 
 

18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

1 2 2 

 Situación:  DISOLVENTES, COLAS Y MASTIQUES  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5)  
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MESURES  PREVENTIVES 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguridad al diseño arquitectónico 1 
I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000045 Formación 10 /13 /18 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /17 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000080 Elección de los materiales al diseño del proyecto 17 
I0000081 Cambio o modificación del proceso de trabajo 17 
I0000082 Aislamiento del proceso 17 
I0000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Millora local de l’enllaç entre les carreteres C-12 i LV-7004 a Torrebesses, Segrià 

ANNEX 13: ESS (Apèndix 1: FITXES D’ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES) 23 de 32 

 

G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB -BASES, TERRA, SAULÓ, BITUMINOSOS I REGS ) 
EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS CONTINUOS 

 
Evaluación de riesgos  
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 3 3 
 Situación:  TRABAJOS EN BORDES DE TALUD  
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 2 3 
 Situación:  ITINERARIO OBRA 

ACOPIOS DE MATERIAL 
 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 2 2 
 Situación:  TRANSPORTE DE BETUNES, TIERRAS, ALQUITRANES  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 1 2 
 Situación:  PISADAS SOBRE ELEMENTOS CALIENTES. BETUNES, ALQUITRANES...  
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 1 2 2 
 Situación:  USO DE HERRAMIENTAS MANUALES 

GOLPES CON MAQUINARIA 
 

10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 1 2 
 Situación:  TRABAJOS DE COLOCACION Y EXTENSION DE BETUNES, ALQUITRANES...  
11 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 1 2 2 
 Situación:  MAQUINARIA PROPIA DE LA OBRA  
12 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación:  MAQUINARIA DE COMPACTACION EN LA PROXIMIDAD DEL BORDE DE TALUD  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación:  USO DE HERRAMIENTAS MANUALES  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación:  TRABAJOS EN EXTERIORES  
15 CONTACTOS TÉRMICOS 2 2 3 
 Situación:  COLOCACION DE BETUNES  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 2 2 
 Situación:  CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

CONTACTOS CON INSTALACIONES EXISTENTES 
 

17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 
 Situación:  POLVO DE LA CIRCULACION DE VEHICULOS 

POLVO DE SILOS DE CEMENTO 
 

25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación:  CIRCULACION AJENA Y PROPIA DE LA OBRA  
27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 1 2 2 
 Situación:  MAQUINARIA  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5)  
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MESURES  PREVENTIVES 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 

de trabajo específico 
4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 /15 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 /11 /12 
I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en la obra 9 
I0000045 Formación 10 /13 
I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 
I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 /15 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 27 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000074 Regar las zonas de trabajo 17 
I0000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 17 
I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 
I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 
I0000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 25 
I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 
I0000110 Eliminar vibraciones en origen 27 
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G09 PROTECCIONS I SEÑYALITZACIÓ 
G09.G01 COL·LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀ L·LICS 
COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN CON SOPORTES METÁLICOS EN VÍAS DE 
CIRCULACIÓN Y ZONAS URBANIZADAS 

 
Evaluación de riesgos  
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 3 3 
 Situación:  TRABAJOS DE COLOCACION DE ELEMENTOS PROXIMOS A DESNIVELES  
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 
 Situación:  ITINERARIOS DE OBRA 

IRREGULARIDAD DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO 
 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación:  TRANSPORTE Y MANIPULACION DE MATERIALES  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 1 2 2 
 Situación:  SUPERFICIE DE TRABAJO 

ACOPIOS DE MATERIAL 
 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 2 3 
 Situación:  USO DE HERRAMIENTAS MANUALES 

COLOCACION DE ELEMENTOS 
 

13 SOBREESFUERZOS 2 1 2 
 Situación:  ACARREO DE MATERIALES PESADOS  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación:  TRABAJOS EN EXTERIORES  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 
 Situación:  CONTACTOS DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTOS EN SOLDADURA ELECTRICA 
 

17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 1 2 2 
 Situación:  POLVO Y PARTICULAS GENERADAS EN CORTES  
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación:  VEHICULOS PROPIOS DE OBRA Y AJENOS  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Eva luación (1,2,3,4,5)  
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MESURES PREVENTIVES 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguridad al diseño arquitectónico 1 
I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 

de trabajo específico 
4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricación en obra por la prefabricación en taller 9 
I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en la obra 9 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superficies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 17 
I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 
I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 
I0000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 25 
I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 
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G10 INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, EVACUACIÓ I  CANALI TZACIONS 
G10.G01 ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, IMBORNALS, BUNERES, 

ETC. ) 
RED HORIZONTAL DE EVACUACIÓN ENTERRADA SUPERFICIALMENTE, DE ARQUETAS SIFÓNICAS Y DESAGÜES, 
DE MATERIAL PREFABRICADO 

 
Evaluación de riesgos  
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 1 2 
 Situación:  CAIDA EN ZANJAS ABIERTAS  
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 
 Situación:  IRREGULARIDAD DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO 

ACOPIO DE TIERRAS DE LA EXCAVACION 
 

3 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 1 3 3 
 Situación:  CAIDA DE TIERRAS DEL TALUD 

INESTABILIDAD DEL TERRENO 
 

6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 1 2 
 Situación:  SOBRE MATERIALES MAL ACOPIADOS  
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 2 3 
 Situación:  GOLPES CON TUBOS O ARQUETAS 

MANIPULACION DE MATERIALES (CORTE, UNION DE PIEZAS) 
 

10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 1 2 2 
 Situación:  PROCESOS DE AJUSTE DE MATERIAL, CORTES, UNIONES  
11 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 2 2 3 
 Situación:  TRABAJOS DE GUIADO DE MATERIAL EN SU COLOCACION  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación:  MANEJO DE MATERIALES PESADOS  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 2 2 3 
 Situación:  TRABAJOS EN EXTERIORES  
15 CONTACTOS TÉRMICOS 1 2 2 
 Situación:  TRABAJOS DE EMPALMES: SOLDADURA, TERMOSELLADO  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 1 2 2 
 Situación:  INHALACION DE DISOLVENTES 

POLVO TIERRAS 
GASES TOXICOS DE CONEXIONES INCONTROLADAS 

 

18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

1 2 2 

 Situación:  CONTACTOS CON PEGAMENTOS, CEMENTOS  
24 ACCIDENTES CAUSADOS POR SERES VIVOS 1 2 2 
 Situación:  MÚRIDOS  
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 2 3 4 
 Situación:  MAQUINARIA PROPIA DE LA OBRA Y VEHICULOS DE OTRAS ACTIVIDADES  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5)  
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MESURES  PREVENTIVES 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 /2 /3 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000010 Ejecutar las escaleras junto con el forjado de la planta a la que dé acceso 25 
I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 
I0000023 Solicitar datos de las características físicas de las tierras 3 
I0000024 Ejecución de los trabajos en el interior de zanjas por equipos 3 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 3 /25 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 3 
I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 /11 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 /15 
I0000045 Formación 10 /11 /13 /15 

/18 
I0000046 Evitar procesos de ajuste en la obra 10 
I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 
I0000050 No trabajar ni estar en el radio de acción de las cargas suspendidas 11 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000065 Evitar proceso de soldadura en la obra 15 
I0000066 Utilizar piezas especiales de unión de PVC para evitar la dilatación de las piezas con el 

calor 
15 

I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000080 Elección de los materiales al diseño del proyecto 17 
I0000081 Cambio o modificación del proceso de trabajo 17 
I0000085 Ventilación de las zonas de trabajo 17 
I0000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 17 /18 
I0000101 Actuaciones previas de desparasitación y desratización 24 
I0000102 Procedimiento previo de trabajo 24 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 
I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 
I0000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 25 
I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 
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G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATG ES ) 
RED HORIZONTAL DE EVACUACIÓN ENTERRADA, DE POZOS DE REGISTRO, DRENAJES Y DESAGÜES, DE 
MATERIAL PREFABRICADO 

 
Evaluación de riesgos  
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 
 Situación:  CAIDAS EN ZANJAS Y POZOS  
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 
 Situación:  IRREGULARIDAD DE LA ZONA DE TRABAJO  
3 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 2 3 4 
 Situación:  CAIDA DE TIERRA ACOPIADAS PROXIMAS AL POZO O ZANJA 

INESTABILIDAD DEL TALUD 
 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 2 2 3 
 Situación:  MANUTENCION Y COLOCACION DE MATERIALES EN OBRA  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 1 1 1 
 Situación:  ACOPIOS DE MATERIAL 

IRREGULARIDAD DE LA ZONA DE TRABAJO 
 

10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 1 2 2 
 Situación:  TRABAJOS DE COLOCACION Y AJUSTE DE MATERIALES  
11 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 2 2 3 
 Situación:  TRABAJOS DE COLOCACION Y AJUSTES DE MATERIALES  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación:  MANEJO DE MATERIALES PESADOS  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 2 2 3 
 Situación:  TRABAJOS EN EXTERIORES  
15 CONTACTOS TÉRMICOS 1 2 2 
 Situación:  CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

EXISTENCIA DE INSTALACIONES ENTERRADAS 
 

17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 1 2 2 
 Situación:  POLVO, GASES DESPRENDIDOS DE PROCESOS DE COLOCACACION  
18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 

ALERGÉNICAS) 
1 2 2 

 Situación:  CONTACTOS CON PEGAMENTOS, CEMENTO  
24 ACCIDENTES CAUSADOS POR SERES VIVOS 1 2 2 
 Situación:  MÚRIDOS  
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 2 3 4 
 Situación:  VEHICULOS PROPIOS Y AJENOS DE LA OBRA  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5)  

 

 

 

 

 

 

 



Millora local de l’enllaç entre les carreteres C-12 i LV-7004 a Torrebesses, Segrià 

30 de 32 ANNEX 13: ESS (Apèndix 1: FITXES D’ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES) 

 

 

MESURES  PREVENTIVES 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 1 /2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 3 
I0000023 Solicitar datos de las características físicas de las tierras 3 
I0000024 Ejecución de los trabajos en el interior de zanjas por equipos 3 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 3 /4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 

de trabajo específico 
4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 11 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar procesos de ajuste en la obra 10 
I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 
I0000048 No trabajar al lado de paramentos acabados de hacer ( <48h ) 11 
I0000050 No trabajar ni estar en el radio de acción de las cargas suspendidas 11 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 15 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 15 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 15 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 15 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 15 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superficies secas 15 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 15 
I0000074 Regar las zonas de trabajo 17 
I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000085 Ventilación de las zonas de trabajo 17 
I0000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 17 /18 
I0000101 Actuaciones previas de desparasitación y desratización 24 
I0000102 Procedimiento previo de trabajo 24 
I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 
I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 
I0000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 25 
I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 
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G20 JARDINERÍA  
G20.G01 MOVIMENT DE TERRES I PLANTACIÓ  
NIVELACIÓN DEL TERRENO, APORTACIÓN DE TIERRA VEGETAL, EXCAVACIÓN DE ALCORQUES, ZANJAS Y 
PLANTACIÓN DE ARBOLES, ARBUSTOS Y SIEMBRA 

 
Evaluación de riesgos  
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 2 2 
 Situación:  CAIDAS EN POZOS Y ZANJAS  
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 1 1 
 Situación:  ITINERARIOS DE OBRA 

IRREGULARIDAD DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO 
 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación:  OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA DE ARBOLES Y MATERIALES  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 1 1 1 
 Situación:  ITINERARIOS DE OBRA 

ZONAS DE TRABAJO 
 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 1 2 2 
 Situación:  USO DE HERRAMIENTAS MANUALES  
12 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación:  DESPLAZAMIENTOS DE MAQUINARIA POR DESPLOME DE TALUDES O 

INESTABILIDAD DE SUPERFICIES DE TRABAJO 
 

13 SOBREESFUERZOS 1 2 2 
 Situación:  MANIPULACION MANUAL DE CARGAS PESADAS  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 1 1 
 Situación:  TRABAJOS EN EXTERIORES  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 1 2 2 
 Situación:  POLVO DE SUSTANCIAS DE ABONO O FITOSANITARIAS 

POLVO DE TIERRAS 
 

18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

1 2 2 

 Situación:  TIERRAS ABONADAS, PRODUCTOS QUIMICOS FITOSANITARIOS  
24 ACCIDENTES CAUSADOS POR SERES VIVOS 1 2 2 
 Situación:  MÚRIDOS  
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación:  VEHICULOS AJENOS Y PROPIOS DE LA OBRA  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Eva luación (1,2,3,4,5)  
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MESURES  PREVENTIVES 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 4 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 

de trabajo específico 
4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 /12 /13 
I0000045 Formación 9 /18 
I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 
I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 
I0000054 Uso de apoyos hidraulicos 12 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 17 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000074 Regar las zonas de trabajo 17 
I0000076 Reconocimiento de los materiales a derribar 17 
I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 
I0000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 17 /18 
I0000101 Actuaciones previas de desparasitación y desratización 24 
I0000102 Procedimiento previo de trabajo 24 
I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 
I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 
I0000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 25 
I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

APÈNDIX 2: JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 13 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  



ESS Enllaç entre la C-12 i LV-7004. Torrebesses

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 23,02000 €

A0140000 h Manobre 19,25000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,92000 €



ESS Enllaç entre la C-12 i LV-7004. Torrebesses

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €



ESS Enllaç entre la C-12 i LV-7004. Torrebesses

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,11000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 18,12000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,71000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 105,75000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,44000 €

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 3,60000 €

B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,09000 €

B1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires
reflectants, homologat segons UNE-EN 812

11,82000 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99000 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23000 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

18,51000 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,60000 €

B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,41000 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

2,40000 €

B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma
de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

10,91000 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,05000 €

B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

19,45000 €

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347

4,93000 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons
DIN 4843

55,73000 €

B1465275 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

20,79000 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,10000 €

B147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354

50,93000 €

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

43,30000 €

B147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 21,84000 €

B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

64,37000 €

B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE-EN 340

6,31000 €

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

12,76000 €
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B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,20000 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

16,97000 €

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,39000 €

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

15,30000 €

B15A0015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 50,20000 €

B15B0002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 68,26000 €

B15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 95,76000 €

B44Z501A kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller
i amb una capa d'imprimació antioxidant

0,96000 €

BBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, de diàmetre 60 cm, per ésser vista fins 25 m

74,51000 €

BBBAC003 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 60 cm, per ésser vista fins 25 m
de distància

42,21000 €

BBBAD002 u 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 85 cm, per ésser
vist fins 25 m

51,34000 €

BBBAD023 u 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 60 cm, per ésser
vist fins 25 m

75,33000 €

BBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 85 cm, per ésser vista fins 25 m

66,51000 €

BQU1531A mes Lloguer de 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

224,78000 €

BQU1A50A mes Lloguer de 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

156,78000 €

BQU1H53A mes Lloguer de 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

146,78000 €

BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos 48,25000 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos 47,31000 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos 47,38000 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 107,90000 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 88,65000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 52,91000 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

114,45000 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,25000 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 201,25000 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,92000 €
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D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 82,22142 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 19,92000 = 21,91200

Subtotal: 21,91200 21,91200

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,77000 = 1,06200

Subtotal: 1,06200 1,06200

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 105,75000 = 21,15000

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,71000 = 25,90050

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 18,12000 = 11,77800

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,11000 = 0,19980

Subtotal: 59,02830 59,02830

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21912

COST DIRECTE 82,22142

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,22142
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P-1 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires
reflectants, homologat segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 12,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires
reflectants, homologat segons UNE-EN 812

1,000      x 11,82000 = 11,82000

Subtotal: 11,82000 11,82000

COST DIRECTE 11,82000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,59100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,41100

P-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

Rend.: 1,000 6,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1421110 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

1,000      x 5,99000 = 5,99000

Subtotal: 5,99000 5,99000

COST DIRECTE 5,99000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,28950

P-3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 0,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1,000      x 0,23000 = 0,23000

Subtotal: 0,23000 0,23000

COST DIRECTE 0,23000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,24150

P-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

Rend.: 1,000 19,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Materials

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

1,000      x 18,51000 = 18,51000

Subtotal: 18,51000 18,51000

COST DIRECTE 18,51000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,92550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,43550

P-5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,000      x 1,60000 = 1,60000

Subtotal: 1,60000 1,60000

COST DIRECTE 1,60000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,68000

P-6 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149

Rend.: 1,000 14,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149

1,000      x 13,41000 = 13,41000

Subtotal: 13,41000 13,41000

COST DIRECTE 13,41000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,67050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,08050

P-7 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 2,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 2,40000 = 2,40000

Subtotal: 2,40000 2,40000
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COST DIRECTE 2,40000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,52000

P-8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 11,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

1,000      x 10,91000 = 10,91000

Subtotal: 10,91000 10,91000

COST DIRECTE 10,91000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,54550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,45550

P-9 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 6,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 6,05000 = 6,05000

Subtotal: 6,05000 6,05000

COST DIRECTE 6,05000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,35250

P-10 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

Rend.: 1,000 20,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

1,000      x 19,45000 = 19,45000

Subtotal: 19,45000 19,45000
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COST DIRECTE 19,45000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,97250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,42250

P-11 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN
345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347

Rend.: 1,000 5,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN
345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347

1,000      x 4,93000 = 4,93000

Subtotal: 4,93000 4,93000

COST DIRECTE 4,93000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,17650

P-12 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

Rend.: 1,000 58,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

1,000      x 55,73000 = 55,73000

Subtotal: 55,73000 55,73000

COST DIRECTE 55,73000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,78650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,51650

P-13 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,

Rend.: 1,000 21,83 €
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UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1465275 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

1,000      x 20,79000 = 20,79000

Subtotal: 20,79000 20,79000

COST DIRECTE 20,79000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,03950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,82950

P-14 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 14,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 14,10000 = 14,10000

Subtotal: 14,10000 14,10000

COST DIRECTE 14,10000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,70500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,80500

P-15 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354

Rend.: 1,000 53,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN

1,000      x 50,93000 = 50,93000



ESS Enllaç entre la C-12 i LV-7004. Torrebesses

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354

Subtotal: 50,93000 50,93000

COST DIRECTE 50,93000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,54650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,47650

P-16 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció
individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

Rend.: 1,000 45,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció
individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

1,000      x 43,30000 = 43,30000

Subtotal: 43,30000 43,30000

COST DIRECTE 43,30000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,16500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,46500

P-17 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar Rend.: 1,000 22,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 1,000      x 21,84000 = 21,84000

Subtotal: 21,84000 21,84000

COST DIRECTE 21,84000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,09200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,93200

P-18 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 67,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 64,37000 = 64,37000

Subtotal: 64,37000 64,37000
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COST DIRECTE 64,37000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,21850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,58850

P-19 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 6,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 6,31000 = 6,31000

Subtotal: 6,31000 6,31000

COST DIRECTE 6,31000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,31550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,62550

P-20 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 13,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340

1,000      x 12,76000 = 12,76000

Subtotal: 12,76000 12,76000

COST DIRECTE 12,76000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,63800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,39800

P-21 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó Rend.: 1,000 2,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1,000      x 2,20000 = 2,20000

Subtotal: 2,20000 2,20000

COST DIRECTE 2,20000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,31000
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P-22 H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la
cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

Rend.: 1,000 17,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 16,97000 = 16,97000

Subtotal: 16,97000 16,97000

COST DIRECTE 16,97000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,84850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,81850

P-23 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

Rend.: 1,000 4,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

1,000      x 4,39000 = 4,39000

Subtotal: 4,39000 4,39000

COST DIRECTE 4,39000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,60950

P-24 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 16,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 15,30000 = 15,30000

Subtotal: 15,30000 15,30000

COST DIRECTE 15,30000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,76500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,06500

P-25 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de
2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb
daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 13,98 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 23,02000 = 5,75500

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,25000 = 4,81250

Subtotal: 10,56750 10,56750

Materials

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,220      x 3,60000 = 0,79200

B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 3,500      x 0,09000 = 0,31500

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,020      x 82,22142 = 1,64443

Subtotal: 2,75143 2,75143

COST DIRECTE 13,31893
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,66595

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,98488

P-26 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 24,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 23,02000 = 3,45300

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,25000 = 2,88750

Subtotal: 6,34050 6,34050

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 12,000      x 0,44000 = 5,28000

B44Z501A kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant

12,500      x 0,96000 = 12,00000

Subtotal: 17,28000 17,28000

COST DIRECTE 23,62050
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,18103

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,80153

P-27 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en
moviment de color ambre

Rend.: 1,000 52,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B15A0015 u Llumenera de senyalització de maquinària en
moviment de color ambre

1,000      x 50,20000 = 50,20000

Subtotal: 50,20000 50,20000
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COST DIRECTE 50,20000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,51000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,71000

P-28 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de
línies elèctriques en tensió

Rend.: 1,000 100,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de
línies elèctriques en tensió

1,000      x 95,76000 = 95,76000

Subtotal: 95,76000 95,76000

COST DIRECTE 95,76000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,78800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,54800

P-29 H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en
tensió, segons UNE 204001

Rend.: 1,000 71,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B15B0002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en
tensió, segons UNE 204001

1,000      x 68,26000 = 68,26000

Subtotal: 68,26000 68,26000

COST DIRECTE 68,26000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,41300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,67300

P-30 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions

Rend.: 1,000 44,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 23,02000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000

Subtotal: 42,27000 42,27000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,42270

COST DIRECTE 42,69270
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,13464

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,82734

P-31 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut
constituït per 6 persones

Rend.: 1,000 145,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 6,000 /R x 23,02000 = 138,12000
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Subtotal: 138,12000 138,12000

COST DIRECTE 138,12000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,90600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 145,02600

P-32 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut Rend.: 1,000 20,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000

Subtotal: 19,25000 19,25000

COST DIRECTE 19,25000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,96250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,21250

P-33 HBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, d 60 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 177,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000

Subtotal: 19,25000 19,25000

Materials

BBBAD023 u 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 60 cm, per ésser vist fins 25 m

1,000      x 75,33000 = 75,33000

BBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 60 cm, per ésser vista fins
25 m

1,000      x 74,51000 = 74,51000

Subtotal: 149,84000 149,84000

COST DIRECTE 169,09000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,45450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,54450

P-34 HBBAC003 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 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 64,53 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000

Subtotal: 19,25000 19,25000

Materials

BBBAC003 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 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància

1,000      x 42,21000 = 42,21000

Subtotal: 42,21000 42,21000

COST DIRECTE 61,46000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,07300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,53300

P-35 HBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 85 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 25 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 154,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 19,25000 = 28,87500

Subtotal: 28,87500 28,87500

Materials

BBBAD002 u 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 85 cm, per ésser vist fins
25 m

1,000      x 51,34000 = 51,34000

BBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 85 cm, per ésser vista fins
25 m

1,000      x 66,51000 = 66,51000

Subtotal: 117,85000 117,85000

COST DIRECTE 146,72500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,33625

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,06125

P-36 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

Rend.: 1,000 236,02 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQU1531A mes Lloguer de 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

1,000      x 224,78000 = 224,78000

Subtotal: 224,78000 224,78000

COST DIRECTE 224,78000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,23900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 236,01900

P-37 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

Rend.: 1,000 164,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQU1A50A mes Lloguer de 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

1,000      x 156,78000 = 156,78000

Subtotal: 156,78000 156,78000

COST DIRECTE 156,78000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,83900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,61900

P-38 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

Rend.: 1,000 154,12 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQU1H53A mes Lloguer de 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

1,000      x 146,78000 = 146,78000

Subtotal: 146,78000 146,78000

COST DIRECTE 146,78000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,33900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,11900

P-39 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 55,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,25000 = 4,81250

Subtotal: 4,81250 4,81250

Materials

BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

1,000      x 48,25000 = 48,25000

Subtotal: 48,25000 48,25000

COST DIRECTE 53,06250
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,65313

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,71563

P-40 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 15,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,25000 = 2,88750

Subtotal: 2,88750 2,88750

Materials

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4
usos

0,250      x 47,31000 = 11,82750

Subtotal: 11,82750 11,82750

COST DIRECTE 14,71500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,73575

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,45075
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P-41 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 19,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 19,25000 = 6,73750

Subtotal: 6,73750 6,73750

Materials

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a
4 usos

0,250      x 47,38000 = 11,84500

Subtotal: 11,84500 11,84500

COST DIRECTE 18,58250
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,92913

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,51163

P-42 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 120,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 19,25000 = 6,73750

Subtotal: 6,73750 6,73750

Materials

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 1,000      x 107,90000 = 107,90000

Subtotal: 107,90000 107,90000

COST DIRECTE 114,63750
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,73188

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,36938

P-43 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 94,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 19,92000 = 0,99600

Subtotal: 0,99600 0,99600

Materials

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 1,000      x 88,65000 = 88,65000

Subtotal: 88,65000 88,65000

COST DIRECTE 89,64600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,48230

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,12830
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P-44 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 57,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,25000 = 1,92500

Subtotal: 1,92500 1,92500

Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat

1,000      x 52,91000 = 52,91000

Subtotal: 52,91000 52,91000

COST DIRECTE 54,83500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,74175

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,57675

P-45 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,25000 = 0,96250

Subtotal: 0,96250 0,96250

Materials

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 1,000      x 0,92000 = 0,92000

Subtotal: 0,92000 0,92000

COST DIRECTE 1,88250
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09413

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,97663

P-46 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 120,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,000      x 114,45000 = 114,45000

Subtotal: 114,45000 114,45000

COST DIRECTE 114,45000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,72250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,17250

P-47 HQUAM000 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 37,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000      x 35,25000 = 35,25000
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Subtotal: 35,25000 35,25000

COST DIRECTE 35,25000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,76250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,01250

P-48 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme Rend.: 1,000 211,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 1,000      x 201,25000 = 201,25000

Subtotal: 201,25000 201,25000

COST DIRECTE 201,25000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,06250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 211,31250

P-49 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal.lacions

Rend.: 1,000 20,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000

Subtotal: 19,25000 19,25000

COST DIRECTE 19,25000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,96250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,21250
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 1.DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

1.1. Identificació de les obres  
 

 El nou enllaç d'accés a Torrebesses es situa a la carretera C-12 a l'altura del Pk 
116+520, a la comarca de Segrià, província de Lleida. 

 Aquest nou enllaç està format per una rotonda al cantó oest de la C-12 i dues 
interseccions sense carril central de girs a l’est de la mateixa, amb els corresponents ramals 
de connexió amb la C-12 (ramal 1, ramal 2, ramal 3 i ramal 4) i un vial de connexió que 
creua la carretera a través d’un nou pas inferior de 15,40 metres de longitud. L’obra també 
preveu l’ampliació de l’obra de drenatge existent i l’execució d’un nou pont a la carretera C-
12 que té com a objectiu complir les prescripcions especificades per l’ACA. 

 El nou pas inferior està format per un calaix de formigó armat executat “in situ”  
d'11,00 metres d'amplària i 5,30 metres de gàlib lliure. A l'entrada i a la sortida del pas 
inferior es disposen aletes de formigó armat executades “in situ” per contenir les terres del 
talús de la carretera C-12. L’ampliació de la obra de drenatge es realitza mitjançant un marc 
prefabricat de 4,00 metres d’ample i 3,35 metres d’alçada i 21 metres de longitud. 

 El nou pont és una estructura de 18,00 metres d’ample i 31,35 metres de longitud. La 
secció tipus funcional és constituïda per un tronc principal amb dos carrils de 3,50, a cada 
costat del qual hi ha un ramal amb carril de 3,50 m i voral de 1,50 m. La secció estructural 
del pont està formada per nou bigues prefabricades doble T de 1,40 m. de cantell, amb una 
llosa in situ de 23 centímetres d’espessor. Els estreps, de tipus tancat, es fonamenten 
mitjançant pantalles de secció 2,60 x 0,8 metres. L’eix transversal de l’estrep forma amb la 
carretera un angle de 47,64 graus. 

 A més, l'obra comprèn la execució de quatre camins, la creació d’un desviament 
provisional de la C-12 i la LV-7004 per distribuir el trànsit durant l’execució de les obres, i la 
reposició de una xarxa de clavegueram que es veu afectada per les obres. 
 
 

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: 
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a) Tots aquells continguts al: 
− Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel 

Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de 
Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció 
General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

− ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació 
d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de 
Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 
Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i 
posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de 
l’oferta. 

  

1.3. Documents que defineixen l’Estudi de Seguretat  
 i Salut  

 

 Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 
d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES 
DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució 
d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del 
mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de 
l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 

 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que 

hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; 
identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a 
l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels 
riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  
anteriorment, especificant les mesures preventives i 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.  

 



Millora local de l’enllaç entre les carreteres C-12 i LV-7004 a Torrebesses, Segrià 

 

 
 
ANNEX 13: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (DOC.Nº3: Plec C. G.) 3 de 38 
 

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 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. 
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 El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà 
de ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de 
l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de 
Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
 
 

2.DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS 
 AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU  

 
 
 Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet 
constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de 
l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 

 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció 

dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de 
treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i 
repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti 

cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la 

tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions 
socials i la influència dels factors ambientals al treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 
individual. 

9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
 
 

2.1. Promotor  
 
 Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor 
qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, 
decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció 
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: 
 
10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
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11. 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. 

 
12. 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. 
 

13. 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. 

 
14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 

Promotor de les seves responsabilitats. 
 

15. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives 
llicències i autoritzacions administratives. 

 
16. 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: 

 
17. 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: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  

finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es 
desenvolupin simultània o successivament. 

e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o 
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fases de treball. 
18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per 

integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i 
elaboració del projecte d'obra.  

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer 
redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

 
 El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel 
Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 

 
 Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució 
de l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 

L. 31/1995) : 
 

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització 
amb el fi de planificar les diferents tasques o fases de treball que 
s'hagin de desenvolupar simultània o successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests 
treballs o fases de treball.  

 
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi 

ha 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 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. 
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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  
 
 És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb 
subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
 Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, 
altres tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la 
col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
 Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o 
d’altres documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut 

en fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
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31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que 
puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant 
l'execució de les obres.  

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions 
parcials. 

  

2.4. 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: 
 
9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i 

de l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels 

productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves 
precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions 
ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i 
disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 

11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 
d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta 
interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i 
solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la 
marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, 
sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives 
contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant 
prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de 
l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, 
amb els visats que siguin preceptius. 
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15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i 
de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de 
Seguretat. 

16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 
desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran 
pel Coordinador al Llibre d’incidències 

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la 
Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, 
amb els visats que foren perceptius. 

 

2.5. Contractista o constructor (empresari principa l) 
 i Subcontractistes  

 
Definició de Contractista: 

 És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 

contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència 

i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les 

mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Definició de Subcontractista: 

 És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el 

contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 

instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del 

Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o 
Subcontractista: 

 
18. 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 

19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, 
professional i econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions 
exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), 
en condicions de Seguretat i Salut.  
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20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del 
Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  
titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb 
les característiques i complexitat de l’obra. 

21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 
requereixi. 

22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions 
de l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 

23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de 
Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els 
suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla 
de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del 
Coordinador de Seguretat. 

24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla 
de Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de 
l’obra. 

26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les 
tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de 

Seguretat i Salut (PSS). 
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, 

tenint en compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la 
coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals, i 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. 

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors 
autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a 
la seguretat i salut a l'obra. 

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, 
de la Direcció Facultativa. 

27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució 
correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  
(PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament a ells 
o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 

28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de 
les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures 
previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

30. 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 
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Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves 
obligacions en matèria d’informació i formació respecte als treballadors 
que hagin de prestar servei a l’obra. 

31. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 
concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de 
coordinació.  

32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del 
Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al 
Subcontractistes. 

33. 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. 

34. 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. 

35. 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. 

36. 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. 

37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de 
Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de 
seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de facilitar 
les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació 
i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 
protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de 
Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, 
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la 
caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i 
estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de 
treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, 
apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de 
materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les 
màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball 
en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 
companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de 
caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i 
els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 

38. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb 
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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. 

39. 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. 

40. 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. 

41. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els 
efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i 
Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i 
Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, 
Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els 
representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista 
i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot 
allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos 
al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

42. 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.  

43. 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. 

44. 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. 

45. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús 
d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa. 
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46. 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. 

47. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de 
gruista segons l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" 
aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu 
defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí 
de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement 
dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de 
seguretat a les tasques a desenvolupar. 

48. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua 
mòbil es troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions 
del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues 
mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de 
l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 

  

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: 
49. 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. 

50.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex 
IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

51. 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. 

52. 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. 

53.  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. 

54. 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 
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treballadors. 
55. 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. 

56. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS): 
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de 

respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, 
dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a 
disposició dels seus treballadors. 

p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una 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 corresponents a la seva 
categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
57. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i 

Salut. 
58. El deure d'indicar els perills potencials. 
59. Té responsabilitat dels actes personals. 
60. 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). 

61. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

62. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
63. 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. 
64. 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.  
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3.DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE 
 CARÀCTER CONTRACTUAL 

 

3.1. 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: 

 
65. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
66. Bases del Concurs. 
67. 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. 
68. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
69. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 

Seguretat i Salut. 
70. 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. 

71. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
72. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
73. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut 

del Contractista per l’obra en qüestió. 
74. 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. 
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 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 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. 

  

3.2. 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. 

  

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista  

 
 D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a 
redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant 
aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA 
INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ 
DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
 El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els 
requisits formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té 
plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
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3.4. El “Llibre d’Incidències”  

 
 A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 
D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi 
Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -
27.1.1998). 
 
 Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà 
d’estar permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a 
disposició de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i 
Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del 
Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els 
quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions 
en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la 
seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 
 

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document de l 
''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. 
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. 
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 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  
 

− 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. 

− Convenis Col·lectius 

− Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 
de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 
d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

− 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. 
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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. 

− Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 
30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 

− Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. 
O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 

− Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 
de 28 de juliol. BOE 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. 

− 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 
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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 

− Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 
Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 
BOE de 31 de gener de 2004.   

− Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i 
delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el 
dipòsit  de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i 
de constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 

− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de 
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 
2004)”. 

− “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de 
los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego”. 

− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse 
de la exposición a vibraciones mecánicas”. 

− “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 
12 de mayo)”. 

− “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 
de 29 de mayo)”.  

− “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en 
los túneles de carreteras del Estado”. 
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− “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.  

− “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(BOE 23 de marzo de 2007)”.  

− “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 
204 de 25 de agosto)”. 

− Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de 
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

− “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad 
de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

− Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses 
sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del 
procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

− “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la 
seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a 
luz o en período de lactancia”. 

− “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecànicas”. 

− “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 
14 de marzo de 2009)”. 

− “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco 
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo 
de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 

− “Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción”. 
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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. 

− Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

− Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient 
laboral i vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987). 

− “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de 
febrero de 1991)”. 

− “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 (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 
1998”. 

− “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 
1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 
de abril de 2003)”. 

− “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las 
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al 
aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 
(BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

− “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 
explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 

− “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre 
de2003)”. Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de 
diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

− “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al 
ruido durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  

− “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

− “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera (BOE de 16 de noviembre de 2007)”. 
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4.3. Incendis  
 

− Ordenances Municipals  

− “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 
14 de diciembre de 1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 
(BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de 
agosto de 1999)”. 

− Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de 
març de 1995) i desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

− “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de 
febrero”. 

 

4.4. Instal·lacions elèctriques  
 

− Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de 
noviembre (BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 
1969”. Es deroga amb efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 
(BOE 19 de marzo de 2008)”. 

− “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica 
NTE-IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 
de agosto de 1978)”. 

− Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre 
compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de 
novembre de 1988). 

− “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de 
noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 
27 de diciembre de 2000)”. 

− Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
de 12 de juny de 2001). 

− “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 
(BOE de 21 de junio de 2001)”. 
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− Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del 
subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
18 de desembre de 2001). 

− “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto 
(BOE de 18 de septiembre de 2002)”. 

− “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
por la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento 
Electrónico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto”. 

− “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

− “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de 
baja tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 
Instalaciones provisionales y temporales de obras”. 

 
 

4.5. Equips i maquinària  
 

− “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que 
deben reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para 
la aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

− “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per 
“Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb 
efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 
de octubre de 2008)”. 

− “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 
de mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 
1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 

− “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 
8 de noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per 
“R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

− “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 
84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de 
mayo de 1988)”.   

− “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 maquinas 
(BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE 
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de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, 
per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

− “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin 
cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

− “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo 
(BOE 12 de junio de 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 (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat 
per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, 
sobre ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per 
“Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

− “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de 
Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de 
ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 

− “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, 
relativa a los equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 
de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo 
de 1999)”. 

− “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en 
las máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de 
normalización y homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre 
de 2000)”. 

− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el 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, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de 
noviembre de 2004)”. 

− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de 
noviembre de 2005)”. 

− Instruccions Tècniques Complementaries: 

− “ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de 
incendio'' Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  
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Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 
1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden 
de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 
de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 

− “ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 
1987 (BOE 6 de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 
1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. “Autorización de instalación de ascensores 
con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de 
septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto 
de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

− “ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 
de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

− “ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo 
de 1989 (BOE 9 de junio de 1989)”. 

− “ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
referentes a grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 
2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

− “ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección 
utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  

− “Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento 
e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

 

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 30/05/1997.  

− 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 núm. 151 de 25 de juny de 1999). 
Complementada per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de 
setembre de 2000. 
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4.7. Senyalització  
 

− “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en 
el trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

− “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 
de septiembre de 1987)”. 

− Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del 
MOPU”. 

 

4.8. Diversos  
 

− “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas 
Instrucciones técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y 
X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE 
de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE 
de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de 
agosto de 1994)”. 

− “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los 
explosivos, productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 
1986)”. 

− “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per 
“Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden 
INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. 
Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de 
septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 
2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden 
PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 

− “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos 
modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones 
para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. 
Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

− “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 
6 de octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura previa o reanudacion de actividades en los 
centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 
de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de 
abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 

− “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el 
cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social 
y se establecen criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de 
diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de 
enero de 2007)”. 

− “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por 
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la que se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General 
del Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

− Convenis col·lectius. 
− “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los 

productos sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 
 

 

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 
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 Seguret at 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.    
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 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: 

 

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. 
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6.CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE 
 SEGURETAT 

 

6.1. Previsions del Contractista a l’aplicació de l es 
 Tècniques de Seguretat  
 
 La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, 
en el nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
 El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la 
manera  concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà 
en aquesta obra. 

 
 Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 

 
 
•••• Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la 
detecció de riscos i la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents. 

- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents. 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
− Investigació Tècnica d'Accidents. 

 
•••• Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a 
través d'aquestes corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta 
humana o sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de 
demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un 
sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
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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 d e 
 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: 

 
75. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla 

d’Acció Preventiva.  
76. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista 

Principal 
77. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a 

l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la 
Prevenció. 

78. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
79. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
80. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
81. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
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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. 
  
 

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.  



Millora local de l’enllaç entre les carreteres C-12 i LV-7004 a Torrebesses, Segrià 

 

 
 
ANNEX 13: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (DOC.Nº3: Plec C. G.) 33 de 38 
 

 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, 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).  
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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/O MÀQUINES-
 FERRAMENTES 

 

7.1. Definició i característiques dels Equips, 
 Màquines i/o Màquines-Ferramentes  
 

•••• Definició 
 

 És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el 
seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de 
forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, 
tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 

− Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a 
funcionar solidàriament. 

− Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una 
màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui 
una peça de recanvi o una ferramenta. 

 
 Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat 
que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, 
aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà 
Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
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•••• 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 

 

 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’‘. 
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− 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  
 

•••• 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). 

 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). 

 Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
 Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 

Excepcions: 
•••• Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
•••• Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període 

transitori fins l’1/1/97. 
•••• Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la 

Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97. 

•••• Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 

Altres directives. 

 

•••• Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se 
amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per 
la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
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Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat 
pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

•••• Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. 
L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 
(D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), 
modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

•••• Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. 
Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 
93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 
28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 
091, de 7/4/1999). 

•••• Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 
26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), 
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96.  

•••• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats sobre els aparells i sistemes de protecció 
per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

•••• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió 
(D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 

 Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
•••• Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al 

progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 
sobre determinació de l’emissió sonora de màquines utilitzats en les obres. 
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). 
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). 
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Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 
de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 

 
 

•••• Normativa d’aplicació restringida 
 

•••• Reial Decret 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 
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.  
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL T REBALL 
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

H1411111,H141300F,H1421110,H1431101,H1432012,H1445003,H1447005,H144E406,H1455710,H14

57520,H145E003,H145K153,H1461110,H1463253,H1465275,H146J364,H1474600,H147D102,H147L0

05,H147N000,H1482320,H1483344,H1484110,H1485800,H1487460,H1489790. 

 
 1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES 
 PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 

1.1. 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: 
     - Proteccions del cap 
     - Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
     - Proteccions per a l’aparell auditiu 
     - Proteccions per a l’aparell respirarori 
     - Proteccions de les extremitats superiors 
     - Proteccions de les extremitats inferiors 
     - Proteccions del cos 
     - Protecció del tronc 
     - Protecció per treball a la intempèrie 
     - 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 
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1.2. Característiques generals  
 
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. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de 
la contractació del treballadors resta 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 que requereixin substitucions periódiques 
     - 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 evitar-
 se 
L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es 
pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s’han de substituir 
les peces directament en contacte amb el cos de l’usuari i fer un tractament de rentat 
antisèptic. 
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 ha 
d’utilitzar. 
L’EPI s’utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer 
modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l’EPI o anul·lin o 
redueixin la seva eficàcia. 
L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 
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1.3. Proteccions del cap  
 

Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’objectes o topades sobre el cap, serà 
perceptiva la utilització de casc protector. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
     - 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 per a fixar claus 
     - Treballs amb explosius 
     - Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
     - Manteniment d’obres i instal·lacions industrials 
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). 
 

1.4. Proteccions per a l’aparell ocular i la cara  
 

La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
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 
S’han de tenir en compte els aspectes següents: 
     - Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
 tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti-entelat 
     - 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 
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     - 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. 
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 en tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà d’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
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 a facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la 
pinça de soldar. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es 
faran servir les pantalles de cap de tipus regulables. 
Característiques dels 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 i 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. 
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1.5. Proteccions per a l’aparell auditiu  
 

Els mitjans de protecció auditiva 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 calgui adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, 
d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra 
soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó. 
Les proteccions de l’aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la 
compatibilitat dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
 

1.6. Proteccions per a l’aparell respiratori  
 

Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori es seleccionaran 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 
     - 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 o amb condicionadors, en les que existeixi un risc 
de fuites del 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 amb la freqüència indicada pel fabricant, i 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 homologada adequada al 
risc, per la ingestió de llet o qualsevol altra solució “tradicional”. 
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1.7. Proteccions per a les extremitats superiors  
 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les 
següents activitats: 
     - Treballs de soldadura 
     - Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
     - 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. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al 
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
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. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
 

1.8. Proteccions per a 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 
         - Construcció de sostres 
         - Treballs d’estructura metàl·lica 
         - Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
         - Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
         - Treballs de transformació de materials lítics 
         - Manipulació i tractament de vidre 
         - Revestiment de materials termoaïllants 
         - Prefabricats per a la construcció. 
     - Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
         - Construcció de sostres 
     - 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 
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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 o enderrocs. 
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, la tanca permetrà desfer-se’n 
ràpidament  del calçat, 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. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug. 
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de 
defensa davant d’aquestes. 
 

1.9. Proteccions del cos  
 
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). 
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 
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 
subjectes 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 poliamida, però de 16 mm de diàmetre 
Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària 
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 seva 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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1.10. Protecció 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 anti-inflamable: 
          - 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. 
 

1.11. Protecció per a treballs a l’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 de ventilació 
La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu és 
recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 
 

1.12. 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 de ventilació 
     - Que siguin visibles a temps pel destinatari 
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1.13. 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. 
 
 
 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
 

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 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 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. 
 
 
 

3.UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d’us segures durant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i 
transport al lloc d’aplec si són reutilitzables, o fins a l’abocador si no són reutilitzables. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT 
 OBLIGATORI 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
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 1407/1992, 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 159/1995, 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. 
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. 
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 29 de abril de 1999, de la Dirección 
General de Industria y Tecnología. 
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H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL T REBALL 
H15 - PROTECCIONS COL.LECTIVES 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

H151AJ01,H1523241,H153A9F1,H15A2015,H15B0007,H15Z1001,H15Z2011. 

 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES 
 PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 

1.1. 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 reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, 
susceptibles de protecció. 
S’han considerat els tipus de protecció següents: 
     - Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 
          - Protecció de forats verticals amb vela de lona 
          - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
          - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
          - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers 
 de fusta 
          - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
          - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb suports amb mènsula i 
 xarxes 
          - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i sostre de fusta 
          - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa 
 de seguretat 
          - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
          - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada 
 perimetralment 
     - Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
          - Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l’estructura 
          - Barana de protecció a la coronació d’una excavació 
          - Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada 
          - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
          - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
          - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
          - Passadís de protecció front a caigudes d’objectes, amb sostre i laterals coberts 
          - Marquesines de protecció front a caigudes d’objectes, amb estructura i plataforma 
          - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 
          - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
     - Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 
         - Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
         - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
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         - Topall per a descàrrega de camions en zones d’excavació 
         - Anellat per a escales de ma 
         - Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
         - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
     - Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 
          - Pantalla de protecció front al vent 
          - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
     - Elements de protecció en l’ús de maquinaria 
     - Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
 

1.2. 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 protegides pel SPC, i pels usuaris d’Equip, 
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 
Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 
incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’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 s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista 
i el fabricant del mateix. Si les instruccions d’us del fabricant o projectista del SPC indiquen 
la necessitat d’utilitzar algun EPI per a la realització d’alguna operació relacionada amb 
aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits 
totalment, s’hauran d’adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades 
per a reduir els riscos als mínims possibles. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies 
que comprometin la eficàcia de la seva funció. 
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. 
 

1.3. Baranes de protecció  
 

Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles 
de permetre la caiguda de persones o objectes des d’una alçada superior a 2 m. 
Ha d’estar constituïda per: 
     - Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
     - Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
     - Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 
 electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
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     - Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre 
si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta 
frontal de 150 kp/m. 
 

1.4. Protecció amb xarxes i pescants  
 

El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 
1263 - 1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment 
per pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en 
construcció. 
Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte 
que caigués no es dones un cop amb l’estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat, de 12 mm 
de diàmetre. 
La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís 
cap indicació. Han d’estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que 
protegeix, amb peces d’acer encastades als sostres. 
 

1.5. Proteccions de la caiguda d’objectes des de 
 zones superiors  
 

S’han de protegir els accessos o passos a l’obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les 
possibles caigudes d’objectes des de les plantes superiors o la coberta. 
L’estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda 
d’objectes i al pes màxim previsible d’aquests objectes. L’impacte previst sobre la protecció 
no haurà de produir una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota 
de la protecció. 
 
 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les 
adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a 
tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del 
projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques 
adequades a l’operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la 
seguretat dels treballadors. 
 



Millora local de l’enllaç entre les carreteres C-12 i LV-7004 a Torrebesses, Segrià 

 

 
 
14 de 34 ANNEX 13: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (DOC.Nº3: Plec C.T.P.) 
 

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. 
S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels 
seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d’acord amb les instruccions 
del fabricant. 
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. 

 

2.1. Baranes de protecció  
 

Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d’estar protegits contra les caigudes 
d’alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la 
funció de protecció col·lectiva. 
 

2.2. Protecció amb xarxes i pescants  
 

No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l’embossament de la xarxa resti 
a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no 
permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció 
per sobre del terra). 
 

 

3.UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d’us segures durant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i 
transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a 
utilitzar. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT 
 OBLIGATORI 

 
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, 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. 
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 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. 
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. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de 
la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
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 número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites 
de instalación. 
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HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HB2 - BARRERES DE SEGURETAT 
HB2A - PERFILS LONGITUDINALS PER A BARRERES DE SEGU RETAT FLEXIBLES 
 

 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES 
 PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 

 

1.1. Definició  
 

Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció doble ona de característiques AASHO 
per a barreres de seguretat, col·locats sobre suports en la seva posició definitiva. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Replanteig per al repartiment dels trams 
     - Col·locació i fixació dels trams 
 

1.2. Condicions generals  
 

Ha d'estar fixat als suports i a les bandes dels costats per mitjà de cargols i femelles d'acer 
galvanitzat, d'acord amb les especificacions de la D.T. 
El conjunt de bandes no pot tenir més discontinuïtats que les indicades expressament a la 
D.T., o les aprovades per la D.F. 
La unió de les bandes ha de coincidir amb un suport. 
A les unions, les bandes s'han de sobreposar en sentit contrari al de la circulació del carril al 
que protegeixen. 
L'alçada de la barrera ha de ser la indicada a la D.T. 
Toleràncies d'execució: 
     - Alçària:  ± 2 cm 
 

 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
 

Abans de començar el muntatge la D.F. ha d'aprovar el replanteig. 
No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra. 
Les bandes només es poden tallar amb equip oxiacetilènic a taller. El tall s'ha de polir amb 
pedra d'esmeril. 
No és permès el tall amb arc elèctric, serra o cisalla. 
Per les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de galvanitzat. 
La banda es pot corbar a l'obra fins un radi de 50 m. 
Per radis inferiors les bandes s'han de treballar a taller. 
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3.UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la D.T. 
 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT 
 OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HB2 - BARRERES DE SEGURETAT 
HB2C - ELEMENTS LONGITUDINALS MÒBILS RÍGIDS PER A B ARRERES DE SEGURETAT 
 

 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES 
 PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 

 

1.1. Definició  
 
Barreres rígides de protecció de trànsit rodat tipus New Jersey. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Barrera de peces prefabricades 
     - Barrera elaborada "in situ" 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Peces prefabricades: 
     - Replanteig 
     - Col·locació de les peces 
     - Unió de les peces entre elles 
Elaborades "in situ": 
     - Replanteig 
     - Neteja de la base 
     - Col·locació de les armadures 
     - Formigonament 
     - Curat del formigó 
     - Execució dels junts de formigonament 
 

1.2. Condicions generals  
 

La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions expressament 
aprovades per la D.F. al replanteig. 
La base de recolzament ha de ser estable i resistent. 
No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació. 
Toleràncies d'execució: 
     - Dimensions de la barrera:  Segons UNE 135-111 
     - Replanteig:  ± 3 cm 
     - Ressalts entre trams:  ± 10 mm 
     - Nivells:  ± 10 mm 
PREFABRICADA: 
Les peces de formigó han d'estar unides amb els dispositius subministrats pel fabricant. 
FABRICADA "IN SITU": 
La barrera ha de tenir la secció indicada a la D.T. 
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La superfície ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials. 
El formigó no ha de tenir buits, esquerdes o disgregacions. 
La secció de la barrera no ha de quedar disminuïda en cap punt per inclusió d'objectes 
estranys. 
Resistència a compressió del formigó a 28 dies:  >= 250 kp/cm2 (25 N/mm2) 
Dosificació del formigó: 
     - Ciment:  > 325 kg/m3 
     - Aigua/ciment:  < 0,5 
Assentament con Abrams:  3 cm 
Armadures:  Barres corrugades 
Tipus d'acer:  AEH 400 (B 400) mínim 
Cavalcament armadures: 
     - Armadures soldades:  12 cm 
     - Altres casos:  50 cm 
 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

2.1. Condicions generals  
 
Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions de la D.T. 
ELABORADA "IN SITU": 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
No s'ha de formigonar si hi ha risc de gelades en les 48 hores següents a l'abocat del 
formigó. 
No es pot formigonar amb pluja sense l'aprovació expressa de la D.F. 
El formigó s'ha d'abocar abans que comenci el seu adormiment. 
El temps de transport del formigó ha de ser inferior a 1 hora si es fa en camions formigonera 
i de mitja hora si es fa amb camions volquet. El temps màxim de posada en obra del formigó 
és de 2 hores des de la seva fabricació. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells. 
L'abocada del formigó s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 
disgregacions. 
Abans de formigonar els junts s'ha de retirar la capa superficial de morter, i s'ha d'humitejar 
la superfície. 
La compactació s'ha de fer per vibratge. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element. 
El curat s'ha de fer aplicant un producte filmogen o bé recobrint les superfícies amb una 
membrana impermeable subjectada a l'exterior de la peça. 
 

3.UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
 

m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la D.T. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT 
 OBLIGATORI 

 

*UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 
Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias. 
*UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 
Materiales básicos y control de ejecución. 
EHE Real Decreto 2661/2008, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 
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HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 

 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES 
 PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 

 

1.1. Definició  
 

Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
S'han considerat les marques següents: 
     - Marques longitudinals 
     - Marques transversals 
     - Marques superficials 
S'han considerat els tipus de marques següents: 
     - Reflectants 
     - No reflectants 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
     - Vials públics 
     - Vials privats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Replanteig 
     - Neteja i acondicionament del paviment 
     - Aplicació de la pintura 
     - Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 
 

1.2. Condicions generals  
 

Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la D.T. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 
Dosificació de pintura:  720 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig:  ± 3 cm 
     - Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12% 
 

1.3. Marques reflectants  
Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2 
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1.4. Carreteres  
 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7 
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45 
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 
     - Color blanc: 
          - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 
          - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 
          - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 
     - Color groc:  >= 150 mcd/lx m2 
Factor de luminància (UNE_EN 1436): 
     - Color blanc: 
          - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 
          - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 
     - Color groc:  >= 0,20 
 

1.5. Criteris de senyalització  

 

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. 
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”. 
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     - 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. Nota: El sistema de “testimoni” està 
totalment proscrit. 
     - 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. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
 

S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C  i amb vents inferiors a 25 km/h. 
Abans de començar les feines, la D.F. ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del 
trànsit i les senyalitzacions auxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i 
completament seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions 
alcalines. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha 
de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials 
utilitzats per al curat del formigó. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, 
utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la D.F. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat. 
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3.UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS 

m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la D.T. i mesurat per l'eix de la 
faixa al terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 
pintar. 

MARQUES SUPERFICIALS 

m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la D.T., mesurant la superfície 
circumscrita al conjunt de la marca pintada. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 
pintar. 
 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT 
 OBLIGATORI 

 
VIALS PÚBLICS: 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
8.2-IC 1987 Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas 
Viales, de la Instrucción de carreteras. 
*UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las 
marcas viales aplicadas sobre la calzada. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 
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. 
8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de 
Carreteras 8.3.-IC: Señalización de Obras. 
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HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

HBB20005,HBBAA005,HBBAB115,HBBAC005,HBBAE001,HBBAF004. 

 

 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES 
 PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 

 

1.1. Definició  
 

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. 
 

1.2. Condicions generals  
 
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.  
 

1.3. Criteris de senyalització provisional en les o bres 
 de construcció  
 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts 
en el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els 
llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, 
hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal 
addicional), indicatives del seus respectius continguts. 
S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels seus 
destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o 
objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’un risc general, en l’accés a la zona de risc. 
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L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general 
enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té 
únicament la consideració de plafó indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 
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 
inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents 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’explanada de la carretera, es 
composarà, com a mínim, dels següents elements: 
     - Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 
     - Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanada 
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 totalment, 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. Nota: El sistema de “testimoni” està 
totalment proscrit. 
     - Mitjançant semàfor regulador. 
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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. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
 

2.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 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per 
l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin 
estat o no utilitzades. 
 

 

3.UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
 

PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ 
MÒBIL: 

Unitat de quantitat instal·lada a la obra d'acord amb la D.T. 
 

SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 

m de llargària mesurat segons especificacions de la D.T. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT 
 OBLIGATORI 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
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, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 
Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Millora local de l’enllaç entre les carreteres C-12 i LV-7004 a Torrebesses, Segrià 

 

 
 
ANNEX 13: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (DOC.Nº3: Plec C.T.P.) 29 de 34 
 

HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HBC - ABALISAMENT 
HBC1 - ABALISAMENT 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

HBC12500,HBC19081,HBC1E001,HBC1KJ00. 

 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS D’UTILITZACIÓ 
 

1.1. Definició  
 
L’abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que no es 
desitja que siguin ultrapassats. 
 

1.2. Condicions d’utilització  
 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis 
generals: 
- L’ abalisament mai no elimina el risc. 
- Un correcte abalisament 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 d’ abalisament. 
- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 
eliminant la seva eficàcia preventiva 
 

1.3. Criteris de senyalització provisional en les o bres 
 de construcció  
 

- L’emplaçament de l’abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà 
fàcilment visible. 
- L’abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el 
seu emplaçament. 
 

1.4. Criteris d’abalisament vial en obres de 
carreteres  

 

- 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 
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Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a 
circulació vial. 
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o 
abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els 
elements de defensa són els del tipus TD (barrera „Jersei“ o barana metàl·lica). 
- 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. 
- 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 l’abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles 
fixes en el sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran 
llums grogues en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació 
per ambdós costats. 
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 vehicles, 
les barreres portàtils tindran reflectors les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, 
podran emprar-se captafars o bandes reflectores verticals de 10 cm d’espessor, centrades 
sobre cadascuna de les bandes vermelles. 
 
 

2.CONDICIONS DE MANTENIMENT 
 

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 25 ºC. 
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 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. 
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3.UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
 
CON, PEÇA REFLECTORA, LLUMENERA, PÒRTIC DE LIMITACIÓ D’ ALÇÀRIA, BALISA, 
FITA, CASCADA LLUMIN0SA,LLANTERNA, CADENA DE DELIMITACIÓ: 
unitat segons amidament D.T. 
 
CINTA D’ ABALISAMENT, GARLANDA, TANCA, BARRERA: 
m de llargària segons amidament D.T.    
 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT 
 OBLIGATORI 

 

LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/95 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 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 1973 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
UNE 48-103-94 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. 
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HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

HQU15312,HQU1A502,HQU1H532. 

 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES 
PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 

 

1.1. 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. 
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. 
 

1.2. 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. 
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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. 
 
 

2.CONDICIONS DEL PROCÈS D’EXECUCIÓ 
 

Es seguiran escrupulosament 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). 

 

3.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 D.T. 
 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT 
 OBLIGATORI 

 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
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, 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, 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 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. 
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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 de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de 
la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002 
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 número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

  Barcelona, maig de 2012 
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Amidaments (ESS) 



ESS Enllaç entre la C-12 i LV-7004. Torrebesses

AMIDAMENTS Pàg.: 1

OBRA 01  ESS TORREBESSES
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 65,000

6 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

7 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

9 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

10 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

11 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

12 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat,
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

Euro



ESS Enllaç entre la C-12 i LV-7004. Torrebesses

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

13 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

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

14 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

15 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

16 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

17 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

18 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

19 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

20 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

21 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

22 H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

23 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

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

24 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

Euro



ESS Enllaç entre la C-12 i LV-7004. Torrebesses

AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

OBRA 01  ESS TORREBESSES
CAPÍTOL 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

2 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

7 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

8 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

9 HBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 85 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 25 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

10 HBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en
color blanc, d 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

11 HBBAC003 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 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

Euro



ESS Enllaç entre la C-12 i LV-7004. Torrebesses

AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

OBRA 01  ESS TORREBESSES
CAPÍTOL 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

3 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

4 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 23,000

5 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

6 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

9 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

10 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 23,000

OBRA 01  ESS TORREBESSES
CAPÍTOL 05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

Euro



ESS Enllaç entre la C-12 i LV-7004. Torrebesses

AMIDAMENTS Pàg.: 5

1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 23,000

OBRA 01  ESS TORREBESSES
CAPÍTOL 06  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

AMIDAMENT DIRECTE 23,000

2 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Euro
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1  
Pàg.:          1 

 

 
 

P-1 H1411115 u  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS) 

12,41        € 

 
 

P-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 
6,29 € 

   (SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)   

 
P-3 

 
H1431101 

 
u 

 
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 

 
0,24 

 
€ 

   (ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)   
 
P-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 

 
19,44 

 
€ 

   (DINOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE  CENTIMS)   

 
P-5 

 
H1445003 

 
u 

 
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 

 
1,68 

 
€ 

   (UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)   
 
P-6 

 
H1446004 

 
u 

 
Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 

 
14,08 

 
€ 

   (CATORZE EUROS AMB VUIT CENTIMS)   
 
P-7 

 
H1455710 

 
u 

 
Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de 

cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 

388 i UNE-EN 420 

 
2,52 

 
€ 

   (DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)   

 

 
P-8 

 

 
H1457520 

 

 
u 

 

 
Parella  de  guants  aïllants  del  fred  i absorbents  de  les  vibracions,  de  PVC  sobre  suport 

d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins 

a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

 

 
11,46 

 

 
€ 

   (ONZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)   

 

 
P-9 

 

 
H145C002 

 

 
u 

 

 
Parella  de  guants  de  protecció  contra  riscs  mecànics  comuns  de  construcció  nivell  3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

 

 
6,35 

 

 
€ 

   (SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)   

 
P-10 

 
H145K153 

 
u 

 
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, 

tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

 
20,42 

 
€ 

   (VINT EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)   

 
P-11 

 
H1461110 

 
u 

 
Parella  de  botes  d'aigua  de  PVC  de  canya  alta,  amb  sola  antilliscant  i  folrades  de  niló 

rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347 

 
5,18 

 
€ 

   (CINC EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)   

 
P-12 

 
H1463253 

 
u 

 
Parella de botes dielèctriques  resistents  a la humitat, de pell rectificada,  amb envoltant del 

turmell  encoixinat,  sola antilliscant  i antiestàtica,  falca  amortidora  per al taló, llengüeta  de 

manxa,   de  despreniment   ràpid,   sense   ferramenta   metàl.lica,   amb   puntera   reforçada, 

homologades segons DIN 4843 

 
58,52 

 
€ 

   (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)   
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 
Pàg.: 2 

 

 

 

 
 

 
P-13 

 
H1465275 

 
u 

 
Parella  de botes  baixes  de seguretat  industrial,  per  a treballs  de construcció  en general, 

 
21,83 

 
€ 

 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 

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS) 
  

 
 
 
 
 

P-14 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS) 
14,81 € 

 
P-15 

 
H147D102 

 
u 

 
Sistema  anticaiguda  composat  per un arnès anticaiguda  amb tirants, bandes  secundàries, 

bandes subglúties,  bandes de cuixa, recolzament  dorsal per a subjecció,  elements  d'ajust, 

element   dorsal  d'enganxament   d'arnès   anticaiguda   i  sivella,   incorporat   a  un  element 

d'amarrament  composat  per  un  terminal  manufacturat,  homologat  segons  UNE-EN  361, 

UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

 
53,48 

 
€ 

   (CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)   
 
 
 
 

P-16 H147L005 u Aparell d'ancoratge  per a equip de protecció  individual  contra caiguda d'alçària,  homologat 

segons UNE-EN 795 
45,47 € 

   (QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)   

 
P-17 

 
H147N000 

 
u 

 
Faixa de protecció dorsolumbar 

 
22,93 

 
€ 

   (VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)   
 
P-18 

 
H1481343 

 
u 

 
Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), 

color  groc,  trama  240,  amb  butxaques  interiors  i  tires  reflectants,  homologada  segons 

UNE-EN 340 

 
67,59 

 
€ 

   (SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)   

 

 
P-19 

 

 
H1482320 

 

 
u 

 

 
Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), 

color groc, homologada segons UNE-EN 340 

 

 
6,63 

 

 
€ 

   (SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)   

 
P-20 

 
H1483344 

 
u 

 
Pantalons   de  treball  per  a  construcció   d'obres  lineals  en  servei,  de  polièster   i  cotó 

(65%-35%),  color  groc, trama  240, amb  butxaques  interiors  i tires reflectants,  homologats 

segons UNE-EN 340 

 
13,40 

 
€ 

   (TRETZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)   

 

 
P-21 

 

 
H1484110 

 

 
u 

 

 
Samarreta de treball, de cotó 

 

 
2,31 

 

 
€ 

   (DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)   
 
P-22 

 
H1485800 

 
u 

 
Armilla per a senyalista  amb tires reflectores  a la cintura, al pit i a l'esquena,  homologada 

segons UNE-EN 471 

 
17,82 

 
€ 

   (DISSET EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)   
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P-23 

 
H1487350 

 
u 

 
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de 

 
4,61 

 
€ 

   gruix, homologat segons UNE-EN 340 

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS) 
  

 
P-24 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), 16,07 € 
 color  groc,  trama  240,  amb  butxaques  interiors  i  tires  reflectants,  homologada  segons   

UNE-EN 340 

(SETZE EUROS AMB SET CENTIMS) 
  

 
 

P-25 H1522111 m Barana  de  protecció  en  el  perímetre  de  la  coronació  d'excavacions,  d'alçària  1  m,  amb 13,98 € 
 travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de   

fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS) 
  

 
 

P-26 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i 

perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
24,80 € 

   (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)   

 
P-27 

 
H15A2015 

 
u 

 
Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 

 
52,71 

 
€ 

   (CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)   
 
P-28 

 
H15B0007 

 
u 

 
Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 

 
100,55 

 
€ 

   (CENT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)   
 
P-29 

 
H15B2002 

 
u 

 
Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 

 
71,67 

 
€ 

   (SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)   
 
P-30 

 
H15Z1001 

 
h 

 
Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 

 
44,83 

 
€ 

   (QUARANTA-QUATRE  EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)   
 
P-31 

 
H16F1003 

 
u 

 
Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 

 
145,03 

 
€ 

   (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB TRES CENTIMS)   
 
P-32 

 
H16F1004 

 
h 

 
Formació en Seguretat i Salut 

 
20,21 

 
€ 

   (VINT EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)   
 
P-33 

 
HBBAB113 

 
u 

 
Senyal de obligació, normalitzada  amb pictograma  blanc sobre fons blau, de forma circular 

amb cantells en color blanc, d 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 

25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

 
177,54 

 
€ 

   (CENT SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE  CENTIMS)   

 

 
P-34 

 

 
HBBAC003 

 

 
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 60 cm, per ésser 

vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

 

 
64,53 

 

 
€ 

   (SEIXANTA-QUATRE  EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)   
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P-35 

 
HBBAF002 

 
u 

 
Senyal  d'advertència,   normalitzada   amb  pictograma   negre  sobre  fons  groc,  de  forma 

 
154,06 

 
€ 

 triangular  amb el cantell negre, costat major 85 cm, amb cartell explicatiu  rectangular,  per   
ésser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

(CENT CINQUANTA-QUATRE  EUROS AMB SIS CENTIMS) 
  

 
 

P-36 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 236,02 € 
 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 

(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB DOS CENTIMS) 
  

 
 
 
 

P-37 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 164,62 € 
 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 

(CENT SEIXANTA-QUATRE  EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS) 
  

 
 
 

P-38 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de 154,12 € 
 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 

(CENT CINQUANTA-QUATRE  EUROS AMB DOTZE CENTIMS) 
  

 
 
 
 

P-39 HQU22301 u Armari metàl.lic  individual  doble compartiment  interior, de 0,4x0,5x1,8  m, col.locat i amb el 

desmuntatge inclòs 
55,72 € 

   (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)   

 
P-40 

 
HQU25201 

 
u 

 
Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

 
15,45 

 
€ 

   (QUINZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)   
 
P-41 

 
HQU27502 

 
u 

 
Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 

 
19,51 

 
€ 

   (DINOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)   
 
P-42 

 
HQU2AF02 

 
u 

 
Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 

 
120,37 

 
€ 

   (CENT VINT EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)   
 
P-43 

 
HQU2E001 

 
u 

 
Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

 
94,13 

 
€ 

   (NORANTA-QUATRE  EUROS AMB TRETZE CENTIMS)   
 
P-44 

 
HQU2GF01 

 
u 

 
Recipient   per  a  recollida   d'escombraries,   de  100  l  de  capacitat,   col.locat   i  amb   el 

desmuntatge inclòs 

 
57,58 

 
€ 

   (CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)   
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P-45 

 
HQU2P001 

 
u 

 
Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

(UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS) 

 
1,98 

 
€ 

 
P-46 

 
HQUA1100 

 
u 

 
Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en 

el treball 

 
120,17 

 
€ 

   (CENT VINT EUROS AMB DISSET CENTIMS)   

 
P-47 

 
HQUAM000 

 
u 

 
Reconeixement mèdic 

 
37,01 

 
€ 

   (TRENTA-SET EUROS AMB UN CENTIMS)   
 

P-48 
 

HQUAP000 
 

u 
 

Curset de primers auxilis i socorrisme 
 

211,31 
 

€ 
   (DOS-CENTS ONZE EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)   
 

P-49 
 

HQUZM000 
 

h 
 

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 
 

20,21 
 

€ 
   (VINT EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)   
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P-1  H1411115        u             Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

12,41         € 

 
 B1411115  u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 40 11,82000 € 

   Altres conceptes 0,59000 € 

P-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 
6,29 

 

€ 

  
B1421110   

u 
 

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 
 

5,99000 
 

€ 
    Altres conceptes 0,30000 € 

P-3 H1431101 u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24 
 

€ 

 B1431101  u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23000 € 
    Altres conceptes 0,01000 € 

P-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 
19,44 

 

€ 

  
B1432012   

u 
 

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
 

18,51000 
 

€ 
    Altres conceptes 0,93000 € 

P-5 H1445003 u  Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,68 
 

€ 

 B1445003  u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,60000 € 
    Altres conceptes 0,08000 € 

P-6 H1446004 u  Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 14,08 
 

€ 

 B1446004  u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,41000 € 
    Altres conceptes 0,67000 € 

P-7 H1455710 u  Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de 

cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 

388 i UNE-EN 420 

2,52 
 

€ 

  
B1455710 

  
u 

 
Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palm 

 
2,40000 

 
€ 

    Altres conceptes 0,12000 € 

P-8 H1457520 u  Parella  de  guants  aïllants  del  fred  i absorbents  de  les  vibracions,  de  PVC  sobre  suport 

d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins 

a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

11,46 
 

€ 

  
B1457520 

  
u 

 
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 

 
10,91000 

 
€ 

    Altres conceptes 0,55000 € 

P-9 H145C002 u  Parella  de  guants  de  protecció  contra  riscs  mecànics  comuns  de  construcció  nivell  3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
6,35 

 

€ 

  
B145C002   

u 
 

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
 

6,05000 
 

€ 
    Altres conceptes 0,30000 € 

P-10 H145K153 u  Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, 

tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
20,42 

 

€ 
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 B145K153  u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color bei 19,45000 € 
   Altres conceptes 0,97000 € 

P-11 H1461110 u  Parella  de  botes  d'aigua  de  PVC  de  canya  alta,  amb  sola  antilliscant  i  folrades  de  niló 

rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347 
5,18 

 

€ 

  
B1461110   

u 
 

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r 
 

4,93000 
 

€ 
    Altres conceptes 0,25000 € 

P-12 H1463253 u  Parella de botes dielèctriques  resistents  a la humitat, de pell rectificada,  amb envoltant del 

turmell  encoixinat,  sola antilliscant  i antiestàtica,  falca  amortidora  per al taló, llengüeta  de 

manxa,   de  despreniment   ràpid,   sense   ferramenta   metàl.lica,   amb   puntera   reforçada, 

homologades segons DIN 4843 

58,52 
 

€ 

 
 
 
 B1463253  u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant 55,73000 € 

   Altres conceptes 2,79000 € 

P-13 H1465275 u  Parella  de botes  baixes  de seguretat  industrial,  per  a treballs  de construcció  en general, 21,83 
 

€ 
 resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera   

metàl.lica,  sola  antilliscant,  falca  amortidora  d'impactes  al  taló  i sense  plantilla  metàl.lica,   
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN   
345/A1,  UNE-EN  345-2,  UNE-EN  346,  UNE-EN  346/A1,  UNE-EN  346-2,  UNE-EN  347,   
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2   

 
 
 
 
 

B1465275           u          Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general                                            20,79000        € 

Altres conceptes                                 1,04000          € 
 

P-14              H1474600        u             Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable                                                                                                            14,81         € 
 

B1474600           u          Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable                                                                                                      14,10000        € 

Altres conceptes                                 0,71000          € 
 

P-15  H147D102       u             Sistema  anticaiguda  composat  per un arnès anticaiguda  amb tirants, bandes  secundàries, 

bandes subglúties,  bandes de cuixa, recolzament  dorsal per a subjecció,  elements  d'ajust, 

element   dorsal  d'enganxament   d'arnès   anticaiguda   i  sivella,   incorporat   a  un  element 

d'amarrament  composat  per  un  terminal  manufacturat,  homologat  segons  UNE-EN  361, 

UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

53,48         € 

 
 
 
 
 B147D102  u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàr 50,93000 € 

   Altres conceptes 2,55000 € 

P-16 H147L005 u  Aparell d'ancoratge  per a equip de protecció  individual  contra caiguda d'alçària,  homologat 

segons UNE-EN 795 
45,47 

 

€ 

  
B147L005   

u 
 

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homol 
 

43,30000 
 

€ 
    Altres conceptes 2,17000 € 

P-17 H147N000 u  Faixa de protecció dorsolumbar 22,93 
 

€ 

 B147N000  u Faixa de protecció dorsolumbar 21,84000 € 
    Altres conceptes 1,09000 € 
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P-18  H1481343        u             Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), 

color  groc,  trama  240,  amb  butxaques  interiors  i  tires  reflectants,  homologada  segons 

UNE-EN 340 

67,59         € 

 
 
 B1481343  u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 64,37000 € 

   Altres conceptes 3,22000 € 

P-19 H1482320 u  Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), 

color groc, homologada segons UNE-EN 340 
6,63 

 

€ 

  
B1482320   

u 
 

Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 
 

6,31000 
 

€ 
    Altres conceptes 0,32000 € 

P-20 H1483344 u  Pantalons   de  treball  per  a  construcció   d'obres  lineals  en  servei,  de  polièster   i  cotó 

(65%-35%),  color  groc, trama  240, amb  butxaques  interiors  i tires reflectants,  homologats 

segons UNE-EN 340 

13,40 
 

€ 

  
B1483344 

  
u 

 
Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65 

 
12,76000 

 
€ 

    Altres conceptes 0,64000 € 

P-21 H1484110 u  Samarreta de treball, de cotó 2,31 
 

€ 

 B1484110  u Samarreta de treball, de cotó 2,20000 € 
    Altres conceptes 0,11000 € 

P-22 H1485800 u  Armilla per a senyalista  amb tires reflectores  a la cintura, al pit i a l'esquena,  homologada 

segons UNE-EN 471 
17,82 

 

€ 

  
B1485800   

u 
 

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 
 

16,97000 
 

€ 
    Altres conceptes 0,85000 € 

P-23 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 
4,61 

 

€ 

  
B1487350   

u 
 

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 
 

4,39000 
 

€ 
    Altres conceptes 0,22000 € 

P-24 H1489790 u  Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), 

color  groc,  trama  240,  amb  butxaques  interiors  i  tires  reflectants,  homologada  segons 

UNE-EN 340 

16,07 
 

€ 

  
B1489790 

  
u 

 
Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 

 
15,30000 

 
€ 

    Altres conceptes 0,77000 € 

P-25 H1522111 m Barana  de  protecció  en  el  perímetre  de  la  coronació  d'excavacions,  d'alçària  1  m,  amb 

travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de 

fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

13,98 
 

€ 

 
 
 B0DZSM0K  u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,31500 € 

B0D41010  m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,79200 € 
    Altres conceptes 12,87300 € 

P-26 H153A9F1 u  Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i 

perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
24,80 

 

€ 
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 B0D21030  m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,28000 € 

B44Z501A  kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, tre 12,00000 € 
   Altres conceptes 7,52000 € 

P-27 H15A2015 u  Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 52,71 
 

€ 

 B15A0015  u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 50,20000 € 
    Altres conceptes 2,51000 € 

P-28 H15B0007 u  Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 100,55 
 

€ 

 B15B0007  u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 95,76000 € 
    Altres conceptes 4,79000 € 

P-29 H15B2002 u  Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 71,67 
 

€ 

 B15B0002  u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 68,26000 € 
    Altres conceptes 3,41000 € 

P-30 H15Z1001 h  Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 44,83 
 

€ 
    Altres conceptes 44,83000 € 

P-31 H16F1003 u  Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 145,03 
 

€ 
    Altres conceptes 145,03000 € 

P-32 H16F1004 h  Formació en Seguretat i Salut 20,21 
 

€ 
    Altres conceptes 20,21000 € 

P-33 HBBAB113 u  Senyal de obligació, normalitzada  amb pictograma  blanc sobre fons blau, de forma circular 

amb cantells en color blanc, d 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 

25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

177,54 
 

€ 

 
 
 BBBAD023  u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el 75,33000 € 

BBBAB113  u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma cir 74,51000 € 
    Altres conceptes 27,70000 € 

P-34 HBBAC003 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 60 cm, per ésser 

vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

64,53 
 

€ 

 
 
 BBBAC003  u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb picto 42,21000 € 
    Altres conceptes 22,32000 € 

P-35 HBBAF002 u  Senyal  d'advertència,   normalitzada   amb  pictograma   negre  sobre  fons  groc,  de  forma 

triangular  amb el cantell negre, costat major 85 cm, amb cartell explicatiu  rectangular,  per 

ésser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

154,06 
 

€ 

 
 
 BBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tr 66,51000 € 

BBBAD002 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, am 51,34000 € 
   Altres conceptes 36,21000 € 

P-36 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 

236,02 
 

€ 
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 BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 224,78000 € 
   Altres conceptes 11,24000 € 

P-37 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 

164,62 
 

€ 

 

 
 
 BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 156,78000 € 
   Altres conceptes 7,84000 € 

P-38 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 

154,12 
 

€ 

 

 
 
 
 BQU1H53A  mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllam 146,78000 € 

   Altres conceptes 7,34000 € 

P-39 HQU22301 u  Armari metàl.lic  individual  doble compartiment  interior, de 0,4x0,5x1,8  m, col.locat i amb el 

desmuntatge inclòs 
55,72 

 

€ 

  
BQU22303   

u 
 

Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 
 

48,25000 
 

€ 
    Altres conceptes 7,47000 € 

P-40 HQU25201 u  Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 15,45 
 

€ 

 BQU25500  u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos 11,82750 € 
    Altres conceptes 3,62250 € 

P-41 HQU27502 u  Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 19,51 
 

€ 

 BQU27500  u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos 11,84500 € 
    Altres conceptes 7,66500 € 

P-42 HQU2AF02 u  Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 120,37 
 

€ 

 BQU2AF02  u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 107,90000 € 
    Altres conceptes 12,47000 € 

P-43 HQU2E001 u  Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 94,13 
 

€ 

 BQU2E002  u Forn microones, per a 2 usos 88,65000 € 
    Altres conceptes 5,48000 € 

P-44 HQU2GF01 u  Recipient   per  a  recollida   d'escombraries,   de  100  l  de  capacitat,   col.locat   i  amb   el 

desmuntatge inclòs 
57,58 

 

€ 

  
BQU2GF00   

u 
 

Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 
 

52,91000 
 

€ 
    Altres conceptes 4,67000 € 

P-45 HQU2P001 u  Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,98 
 

€ 

 BQZ1P000  u Penja-robes per a dutxa 0,92000 € 
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Altres conceptes 1,06000 € 

P-46 HQUA1100 u  Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en 

el treball 
120,17 

 

€ 

  
BQUA1100   

u 
 

Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 
 

114,45000 
 

€ 
    Altres conceptes 5,72000 € 

P-47 HQUAM000 u  Reconeixement mèdic 37,01 
 

€ 

 BQUAM000  u Reconeixement mèdic 35,25000 € 
    Altres conceptes 1,76000 € 

P-48 HQUAP000 u  Curset de primers auxilis i socorrisme 211,31 
 

€ 

 BQUAP000  u Curset de primers auxilis i socorrisme 201,25000 € 
    Altres conceptes 10,06000 € 

P-49 HQUZM000 h  Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 20,21 
 

€ 
    Altres conceptes 20,21000 € 
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OBRA 01 ESS TORREBESSES

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN
812 (P - 1)

12,41 30,000 372,30

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)

6,29 30,000 188,70

3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 3)

0,24 200,000 48,00

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 4)

19,44 30,000 583,20

5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 5)

1,68 65,000 109,20

6 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 6)

14,08 30,000 422,40

7 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
7)

2,52 8,000 20,16

8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 8)

11,46 30,000 343,80

9 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 - 9)

6,35 30,000 190,50

10 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 10)

20,42 8,000 163,36

11 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN
345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347 (P - 11)

5,18 30,000 155,40

12 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 12)

58,52 8,000 468,16

13 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 - 13)

21,83 30,000 654,90

14 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 14) 14,81 8,000 118,48

15 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 15)

53,48 8,000 427,84

16 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçària, homologat segons UNE-EN 795 (P - 16)

45,47 8,000 363,76

euros
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17 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 17) 22,93 8,000 183,44

18 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 18)

67,59 30,000 2.027,70

19 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN
340 (P - 19)

6,63 30,000 198,90

20 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 20)

13,40 30,000 402,00

21 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 21) 2,31 30,000 69,30

22 H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 22)

17,82 8,000 142,56

23 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 -
23)

4,61 30,000 138,30

24 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 24)

16,07 30,000 482,10

TOTAL CAPÍTOL 01.01 8.274,46

OBRA 01 ESS TORREBESSES

CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

13,98 150,000 2.097,00

2 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 26)

24,80 4,000 99,20

3 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color
ambre (P - 27)

52,71 4,000 210,84

4 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques
en tensió (P - 28)

100,55 1,000 100,55

5 H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE
204001 (P - 29)

71,67 1,000 71,67

6 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 49) 20,21 150,000 3.031,50

7 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 31)

145,03 10,000 1.450,30

8 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 30)

44,83 70,000 3.138,10

9 HBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 85 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 25 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

154,06 20,000 3.081,20

10 HBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d 60 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 33)

177,54 25,000 4.438,50

11 HBBAC003 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 60 cm, per ésser vista fins 25 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

64,53 8,000 516,24

euros
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TOTAL CAPÍTOL 01.03 18.235,10

OBRA 01 ESS TORREBESSES

CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació
de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 36)

236,02 10,000 2.360,20

2 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 37)

164,62 20,000 3.292,40

3 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 38)

154,12 30,000 4.623,60

4 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)

55,72 23,000 1.281,56

5 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

15,45 7,000 108,15

6 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 41)

19,51 4,000 78,04

7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 42)

120,37 3,000 361,11

8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 43)

94,13 3,000 282,39

9 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

57,58 3,000 172,74

10 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45) 1,98 23,000 45,54

TOTAL CAPÍTOL 01.04 12.605,73

OBRA 01 ESS TORREBESSES

CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 48) 211,31 2,000 422,62

2 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 32) 20,21 23,000 464,83

TOTAL CAPÍTOL 01.05 887,45

OBRA 01 ESS TORREBESSES

CAPÍTOL 06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 47) 37,01 23,000 851,23

2 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 46)

120,17 3,000 360,51

euros
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euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 8.274,46

CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 18.235,10

CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 12.605,73

CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 887,45

CAPÍTOL 01.06  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 1.211,74

OBRA 01  ESS TORREBESSES 41.214,48

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
41.214,48

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: OBRA Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OBRA 01  ESS TORREBESSES 41.214,48

41.214,48

euros



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Últim Full (ESS)  
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL Pàg.  1 
 
 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ...........................................................................  41.214,48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

TOTAL PRESSUPOST                                                                                €  41.214,48 
 
 
 

Aquest pressupost d'execució material puja a la quantitat de: 
 

 quaranta-un mil dos-cents catorze euros amb quaranta-vuit centims 
 
 
 
 

Barcelona, maig 2.012  
 

L´AUTOR DEL PROJECTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

WALTER SALVADOR FRANCO 
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1. OBJECTE 
 

El Pla de Control de Qualitat valorat, té per objecte organitzar i valorar els assaigs a 

realitzar per les diferents unitats d’obra i materials utilitzats en les obres. Aquest Pla, seguint 

una metodologia per a l’establiment i el seguiment dels paràmetres de temps, cost i qualitat, 

s’ha elaborat mitjançant l’aplicació informàtica TCQ 2000 .  

Aquesta aplicació permet associar les diferents partides de l’obra a uns certs àmbits de 

control, i per a cadascun d’aquests àmbits de control ens permet agrupar la relació 

d’operacions de control a realitzar, la intensitat de control (freqüència), les seves 

especificacions i les condicions d’acceptació o rebuig. 

El banc de criteris utilitzat per a la seva realització ha estat el corresponent a l’any 2010, 

sense haver establit cap modificació respecte l’esmentat banc de criteris. 

Una vegada conegudes les operacions de control a realitzar i la intensitat de les 

mateixes, les especificacions i condicions, l’aplicació permet generar un Pressupost.  

El Pressupost permet conèixer el cost del conjunt dels assaigs. El preu per a cada 

assaig ha estat extret del banc de preus de referència del 2010 de GISA. La freqüència 

escollida pels diferents assaigs és la resultant de l’aplicació informàtica TCQ 2000.  

Els documents de què consta aquest annex són: 

� Pla de Control de Qualitat. 

� Resum del Pla de Control de Qualitat. 

� Pressupost del Pla de Control de Qualitat. 

 

2. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 

 El present Pla de Control de Qualitat s'aplicarà per a la construcció del Projecte tractat 

“Millora local de l’enllaç entre les carreteres C-12 i LV-7004 a Torrebesses, Segrià”.  
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3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 

El nou enllaç d'accés a Torrebesses se situa a la carretera C-12 a l'altura del Pk 

116+520, a la comarca de Segrià, província de Lleida. Aquest nou enllaç està format per una 

rotonda al cantó oest de la C-12 i dos interseccions sense carril central de girs a l’est de la 

mateixa, amb els corresponents ramals de connexió amb la C-12 (ramal 1, ramal 2, ramal 3 i 

ramal 4) i un vial de connexió que creua la carretera a través d’un nou pas inferior de 15,40 

metres de longitud. L’obra també preveu l’ampliació de l’obra de drenatge existent i la 

execució d’un nou pont en la carretera C-12 amb l’objecte d’acomplir les prescripcions 

especificades per l’ACA. 

  

El nou pas inferior està format per un calaix de formigó armat executat “in situ” 

d'11,00 metres d'amplària i 5,30 metres de gàlib lliure. A l'entrada i a la sortida del pas 

inferior es disposen aletes de formigó armat executades “in situ” per contenir les terres 

del talús de la carretera C-12. L’ampliació de l’obra de drenatge es realitza mitjançant un 

marc prefabricat de 4 metres d’amplada per 3,35 metres d’altura i 21 metres de longitud. 

El nou pont es una estructura de 18.00 metres d’ample i 31.35 metres de longitud. La secció 

tipus funcional està constituïda per un tronc principal amb dos carrils de 3.50 metres, a cada 

costat del qual hi ha un ramal amb carril de 3.50 m i voral de 1.50 m. La secció estructural 

del pont està formada per nou bigues prefabricades doble T de 1.40 m. de cantell, amb una 

llosa in situ de 23 centímetres d’espessor. Els estreps, de tipus tancat, es fonamenten 

mitjançant pantalles de secció 2.60 x 0.8 metres. L’eix transversal de l’estrep forma amb la 

carretera un angle de 47.64 graus. 

 

A més, l'obra comprèn l’execució de quatre camins, la creació d’un desviament 

provisional de la C-12 i la LV-7004 per distribuir el trànsit durant l’execució de les obres, i 

la disposició d’una nova xarxa de drenatge longitudinal que s’adeqüi a les característiques 

dels nous vials. 

 

Les unitats constructives que composen les obres són: 

• Treballs previs i demolicions 

• Moviment de terres 

• Estructures 

• Drenatge 

• Ferms i paviments 

• Proteccions i senyalització 

• Serveis afectats i desviaments provisionals 
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4. UNITATS MÉS IMPORTANTS RESPECTE EL 

CONTROL DE QUALITAT 
 
Pel que fa a les unitats d’obra de més importància respecte al control de qualitat són 

tots aquells treballs necessaris per dur a terme al nou enllaç a la carretera C-12, la rotonda de 

connexió amb els camins i la LV-7004, i els nous ramals de connexió. 

Els controls a realitzar són essencialment dels tipus següents: 

• Control de material 

• Control geomètric 

• Control de l’execució 

 

5. PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL 
 

A partir dels amidaments de les línies de pressupost i dels criteris de control exposats, 

s’obtenen el nombre d’actuacions previstes, amb les següents consideracions de tipus general: 

� No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca de 

qualitat de producte. En cas d’utilitzar materials que incompleixin aquest supòsit, el 

contractista haurà de realitzar, sota el seu càrrec, els assaigs indicats en aquest plec.  

� A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat 

un únic proveïdor per a cada material. En cas de variar aquest supòsit, s’hauran 

d’executar els assaigs corresponents a cada proveïdor, tal i com es preveu en aquest 

plec, a càrrec del contractista. 

� En els components de formigó i mescles bituminoses, el control és responsabilitat de la 

producció d’aquest material i s’exigirà sense estar considerat en aquest pla.  

� S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament de 

ciment amb marca de qualitat de producte, i per tant, no s’han inclòs assaigs 

d’identificació. En cas de que la planta disposi d’algun ciment, certificat d’acord a la RC-

97, però sense marca de qualitat, s’aplicaran assaigs d’identificació a tots els ciments 

utilitzats, a càrrec del contractista, encara de que disposin de marca. Si algun dels 

ciments que utilitza la planta no està certificat segons RC-97, es podrà rebutjar el 

proveïment de formigó d’aquesta planta. 
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� El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant 

l’execució de l’obra, atenent a criteris de freqüència temporal, resultessin més assaigs 

dels previstos, aquest increment correrà a càrrec del contractista, excepte justificació i 

acceptació per part de la Direcció d’Obra, de les causes que hagin pogut provocar un 

ritme d’execució més lent del previst. 

 

El pressupost del Pla de Control es presenta estructurat per àmbits i per els mateixos 

capítols del pressupost d’obra (activitats). El repartiment del nombre d’assaigs d’un àmbit en les 

diferents activitats es realitza, quan no hi ha altre criteri, de forma proporcional als amidaments 

de les partides associades.  

Així, el pressupost està format pels següents documents, els quals s’adjuntaran a 

continuació: 

� Pressupost Parcial 

� Resum de Pressupost 

� Últim full 

 

5.1. Import del Pla de Control de Qualitat  
 

L’import total dels treballs de Control de Qualitat puja a la quantitat de cent un mil 

tres-cents vuitanta-quatre euros amb vuitanta-quatr e cèntims  (101.384,84 €), sense 

I.V.A., el que suposa un percentatge del 3,50 % del pressupost de les obres sense el PCQ 

(2.959.132,90 €). 
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DOCUMENTS DEL PCQ 
 

 

 

 

� PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

 

� RESUM DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
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PLA DE CONTROL
 

Obra  

CAPITOL  

C2  
 

G22DU010  Esbrossada
d'abocament

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J03D8208 
 

Assaig de piconatge
103-501 o NLT

 

J03DM20K 
 

Determinació
UNE 103-201

 
Tipus de Control:  Execució

 
 
 
 

J03DR10P  Determinació 
segons la norma

 
 

 

Obra 
CAPITOL 

C2 
 

G226U020  Terraplenat
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J03D2202 
 

Anàlisi granulomètrica
 104 
 

J03D4204 
 

Determinació
  

norma UNE

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

01   Pressupost TORREBESSES

01   TREBALLS PREVIS

01   TREBALLS PREVIS

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22) 

Materials 

piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
NLT 108 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
201 o NLT 120 

Execució 

Determinació  in situ de la humitat i la densitat pel mètode
norma ASTM D 3017 e1 

 

01 
 

Pressupost TORREBESSES
02 MOVIMENT DE TERRES

01 TERRAPLENS 

Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació

Materials 

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)

UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106 

 Operacions de Control  

TORREBESSES 

 I DEMOLICIONS 

PREVIS 

boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,

mostra de sòl, segons la norma UNE 
 

6,00 
 

d'una mostra de sòl, segons la norma 
 

7,00 
 

mètode dels isòtops radioactius  d'un sòl, 75,00  

TORREBESSES 
TERRES 

compactació segons condicions del Plec de Prescripcions 

segons la norma UNE 103-101 o NLT 
 

4,00 
 

  

plàstic) d'una mostra de sòl, segons la 
 

4,00 
 

  

Planejament  

teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec,

 

55,70 
 

334,20 
 

1 
 

 

45,38 
 

317,66 
 

1 
 

 11,79  884,25  5  

 Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 14)  

 

24,63 
 

98,52 
 

1 
 

10.000,000
    
 

31,18 
 

124,72 
 

1 
 

10.000,000
    

 

 

 

 Pàgina:  1 

aplec, inclòs cànon 35.145,194   m2 

2.500,000 
 

M3 
 

0,4000 
 

Estadístic 

5.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Global 

2.500,000  M2  1,0000  Tram 

 30.681,019   m3 

10.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 
   

10.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 
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PLA DE CONTROL
 

  
J03D7207  Assaig de piconatge

103-500 o NLT
 

J03D8208  Assaig de piconatge
103-501 o NLT

 

J03D9209  Determinació
d'una mostra

 

J03DK20H  Determinació
mostra de sòl,

 

J03DM20K  Determinació
UNE 103-201

 
Tipus de Control:  Execució

 
 
 
 

J03DR10P  Determinació 
segons la norma

 

G226U030  Terraplenat
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J03D2202 
 

Anàlisi granulomètrica
104 

 

J03D4204 
 

Determinació
norma UNE

 

J03D7207 
 

Assaig de piconatge
103-500 o NLT

 

J03D8208 
 

Assaig de piconatge
103-501 o NLT

 

J03D9209 
 

Determinació
d'una mostra

 

J03DK20H 
 

Determinació

  

mostra de sòl,

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra
NLT 107 

piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
NLT 108 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode
sòl, segons la norma UNE 103-204 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
201 o NLT 120 

Execució 

Determinació  in situ de la humitat i la densitat pel mètode
norma ASTM D 3017 e1 

Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,

Materials 

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106 

piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra
NLT 107 

piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
NLT 108 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode

sòl, segons la norma UNE 103-204 

 Operacions de Control  

mostra de sòl, segons la norma UNE  4,00  

mostra de sòl, segons la norma UNE  8,00  

metodologia del Próctor normal (a tres punts)  4,00  

mètode del permanganat de sòdic d'una  4,00  

d'una mostra de sòl, segons la norma  8,00  

mètode dels isòtops radioactius  d'un sòl, 260,00  

obra, estesa i compactació segons condicions del Plec

segons la norma UNE 103-101 o NLT 
 

5,00 
 

plàstic) d'una mostra de sòl, segons la 
 

5,00 
 

mostra de sòl, segons la norma UNE 
 

5,00 
 

mostra de sòl, segons la norma UNE 
 

12,00 
 

metodologia del Próctor normal (a tres punts) 
 

5,00 
 

mètode del permanganat de sòdic d'una 
 

5,00 
 

  

Planejament  

 41,36  165,44  1  10.000,000

 55,70  445,60  1  

 103,34  413,36  1  10.000,000

 33,25  133,00  1  10.000,000

 45,38  363,04  1  

 11,79  3.065,40  5  

Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil

 

24,63 
 

123,15 
 

1 
 

31,18 
 

155,90 
 

1 
 

41,36 
 

206,80 
 

1 
 

55,70 
 

668,40 
 

1 
 

103,34 
 

516,70 
 

1 
 

33,25 
 

166,25 
 

1 
 

    

 

 

 Pàgina:  2 

10.000,000  M3  1,0000  Estadísti 

 

 
c 

4.000,000  M3  1,0000  Tram 

10.000,000  M3  1,0000  Estadístic 

10.000,000  M3  1,0000  Estadístic 

5.000,000  M3  1,0000  Global 

2.000,000  M2  3,3300  Tram 

perfil teòric (P - 15)  22.379,259   m3 

5.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

5.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

5.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

2.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Tram 

5.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

5.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 
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PLA DE CONTROL
 

 

J03DM20K  Determinació
UNE 103-201

 

 

Tipus de Control:  Execució
 
 
 
 

J03DR10P  Determinació 
segons la norma

 

G227U110  Esplanada
compactada

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

J03D2202  Anàlisi granulomètrica
104 

 
% passa 

% passa 

% passa 

100 < =   

70 < =   %
 

J03D4204  Determinació
norma UNE

 
Límit líquid 

Index Plasticitat 
 

 
J03D6206 

 
Determinació

 

J03D7207 
 

Assaig de piconatge
103-500 o NLT

 

J03D8208 
 

Assaig de piconatge
103-501 o NLT

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
201 o NLT 120 

Execució 

Determinació  in situ de la humitat i la densitat pel mètode
norma ASTM D 3017 e1 

Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec,
compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P

Materials 

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons

 tamís 0,080 mm  <  =  25 

 tamís 0,40 mm  <  =  75 

 tamís 2 mm  <  =  80 

 % passa tamís 100 mm 

% passa tamís 20 mm 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106 

líquid  <  =  30 

Plasticitat  <  =  10 

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons

piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra
NLT 107 

piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
NLT 108 

 Operacions de Control  

d'una mostra de sòl, segons la norma 6,00  

mètode dels isòtops radioactius  d'un sòl, 190,00  

préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
(P - 16) 

segons la norma UNE 103-101 o NLT 3,00  

plàstic) d'una mostra de sòl, segons la 3,00  

segons la norma UNE_EN 933-8 
 

3,00 
 

mostra de sòl, segons la norma UNE 
 

3,00 
 

mostra de sòl, segons la norma UNE 
 

8,00 
 

Planejament  

 45,38  272,28  1  

 11,79  2.240,10  5  

Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt,

 24,63  73,89  1  

 31,18  93,54  1  

 
19,41 

 
58,23 

 
1 

 

 

41,36 
 

124,08 
 

1 
 

 

55,70 
 

445,60 
 

1 
 

 

 

 

 

 Pàgina:  3 

5.000,000  M3  1,0000  Global 

2.000,000  M2  3,3300  Tram 

desmunt, estesa i 7.223,053   m3 

2.500,000  M3  1,0000  Estadístic 

2.500,000  M3  1,0000  Estadístic 

2.500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

2.500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

1.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Tram 
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PLA DE CONTROL
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
J03D9209  Determinació

d'una mostra
 

J03DK20H  Determinació
mostra de sòl,

 
Valor  <  = 

 
J03DM20K  Determinació

UNE 103-201
 

Tipus de Control:  Execució
 
 

 
 

J03DP10M 
 

Determinació
 

J03DR10P 
 

Determinació 
segons la norma

 
Tipus Proctor:

100 < =   
 

J03DS10R  Assaig de càrrega
 

Relació  < 

100 < =   
 

G91AU015  Estabilització
disgregació,

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J030BL0Z 
 

Determinació
segons la norma

 

J030Z000 
 

Determinació 
segons norma

 
180 < =   

120 < =   

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode
sòl, segons la norma UNE 103-204 

=  0,2 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
201 o NLT 120 

Execució 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT

Determinació  in situ de la humitat i la densitat pel mètode
norma ASTM D 3017 e1 

Proctor: modificat 

 Compactació  amb tolerància > =   2 

càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un

<  =  2,2 

 Módul d'elasticitat 2 

Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3,
disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del

Materials 

Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i alcali-
norma UNE 146-507 (1) i (2) 

Determinació  del  termini  de  treballabilitat  d'una  mostra  de 
norma PNE 41240 

 t pm per franges 

 t pm amplada completa 

 Operacions de Control  

metodologia del Próctor normal (a tres punts)  3,00  

mètode del permanganat de sòdic d'una  3,00  

d'una mostra de sòl, segons la norma  2,00  

NLT 103 
 

25,00 
 

mètode dels isòtops radioactius  d'un sòl, 
 

125,00 
 

d'un sòl, segons la norma DIN 18134  25,00  

EST3, amb sòl procedent de préstec i amb ciment pòrtland
del conglomerant, mescla  i compactació  al 100% del

-carbonat d'una mostra de granulat, 
 

3,00 
 

de  granulat  estabilitzat  amb  ciment, 
 

1,00 
 

Planejament  

 103,34  310,02  1  

 33,25  99,75  1  

 45,38  90,76  1  

 

9,92 
 

248,00 
 

1 
 

 

11,79 
 

1.473,75 
 

5 
 

 107,89  2.697,25  1  

pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, 
del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 42) 

 

146,93 
 

440,79 
  

1 
 

226,32 
 

226,32 
 

Si 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 Pàgina:  4 

2.500,000  M3  1,0000  Estadísti 

 

 
c 

2.500,000  M3  1,0000  Estadístic 

5.000,000  M3  1,0000  Global 

1.000,000 
 

M2 
 

3,3300 
 

Tram 

1.000,000 
 

M2 
 

3,3300 
 

Tram 

1.000,000  M2  3,3300  Tram 

estesa, 7.125,443   m3 

2.500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Tram 

0,000   

1,0000 
 

Estadístic 
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J03D2202  Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT  3,00  24,63  73,89  1  2.500,000  M3  1,0000  Estadísti 

104 

 

 
c 

 
% passa tamís 0,63 mm  <  =  35 

20 < =   % passa tamís 2 mm 

100 < =   % passa tamís 80 mm 
 

J03D4204  Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la  3,00  31,18  93,54  1  2.500,000  M3  1,0000  Estadístic 
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106 

 
Límit líquid  <  =  40 

Índex de plasticitat si LL>40  <  =  15 
 

J03D5205  Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-104 o NLT 106  3,00  31,18  93,54  1  2.500,000  M3  1,0000  Estadístic 
 

J03D6206  Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE_EN 933-8  3,00  19,41  58,23  1  2.500,000  M3  1,0000  Estadístic 
 

J03D8208  Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE  3,00  55,70  167,10  1  2.500,000  M3  1,0000  Tram 
103-501 o NLT 108 

 

J03DA209  Determinació  de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia  del Próctor  modificat (a tres  3,00  93,96  281,88  1  2.500,000  M3  1,0000  Tram 
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

 

J03DB20A  Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma  3,00  6,96  20,88  1  2.500,000  M3  1,0000  Estadístic 
UNE_EN 1097-5 

 

J03DK20H  Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una  3,00  33,25  99,75  1  2.500,000  M3  1,0000  Estadístic 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204 

 
Valor  <  =  1 

 
J03DM20K  Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma  2,00  45,38  90,76  1  5.000,000  M3  1,0000  Global 

UNE 103-201 o NLT 120 
 

Valor  <  =  1 
 

J9241101  Cura i assaig  a compressió  simple d'una proveta  de terra-ciment  o grava-ciment,  segons  la  3,00  24,36  73,08  1  2.500,000  M3  1,0000  Estadístic 
norma NLT 305-90 

 
1,5 < =   Resistència a compressió (7 dies) 

 

 

 
 
 
 
 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control  Planejament  Pàgina:  5 
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PLA DE CONTROL
 
 

Tipus de Control:  Execució
 

 
 
 

 
 
 

 

J03DP10M  Determinació
 

J03DR10P  Determinació 
segons la norma

 
Tipus Proctor:

98 < =   Compactació
 

J03DS10R  Assaig de càrrega

 
 

Obra 

CAPITOL 

C2 

C3 
 

G228U020  Rebliment
Tècniques,

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J03D2202 
 

Anàlisi granulomètrica
104 

 

J03D4204 
 

Determinació
norma UNE

 

J03D7207 
 

Assaig de piconatge
103-500 o NLT

 

J03D8208 
 

Assaig de piconatge
103-501 o NLT

 

J03D9209 
 

Determinació
  

d'una mostra

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Execució 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT

Determinació  in situ de la humitat i la densitat pel mètode
norma ASTM D 3017 e1 

Proctor: modificat 

Compactació 

càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un

01 Pressupost TORREBESSES

03 ESTRUCTURES 

01 PAS INFERIOR 

01 CALAIX 

Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó,
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 18) 

Materials 

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106 

piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra
NLT 107 

piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
NLT 108 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia

mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

 Operacions de Control  

 
 
 

 
 
 

NLT 103  24,00  

mètode dels isòtops radioactius  d'un sòl,  120,00  

d'un sòl, segons la norma DIN 18134  24,00  

TORREBESSES 

 amb material procedent de la pròpia obra, estesa i

segons la norma UNE 103-101 o NLT 
 

0,00 
 

plàstic) d'una mostra de sòl, segons la 
 

0,00 
 

mostra de sòl, segons la norma UNE 
 

0,00 
 

mostra de sòl, segons la norma UNE 
 

1,00 
 

metodologia del Próctor normal (a tres punts) 
 

0,00 
 

  

Planejament  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 9,92  238,08  1  

 11,79  1.414,80  5  

 107,89  2.589,36  1  

i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions

 

24,63 
 

0,00 
 

1 
 

31,18 
 

0,00 
 

1 
 

41,36 
 

0,00 
 

1 
 

55,70 
 

55,70 
 

1 
 

103,34 
 

0,00 
 

1 
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1.000,000  M2  3,3300  Tram 

1.000,000  M2  3,3300  Tram 

1.000,000  M2  3,3300  Tram 

Prescripcions 
 

260,817   m3 

2.500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

2.500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

2.500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

750,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Tram 

2.500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 
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PLA DE CONTROL
 

 
J03DK20H 

 
Determinació
mostra de sòl,

 

J03DM20K 
 

Determinació
UNE 103-201

 
Tipus de Control:  Execució

 
 

 
 

J03DP10M 
 

Determinació
 

J03DR10P 
 

Determinació 
segons la norma

 

J03DS10R 
 

Assaig de càrrega
 

G228U065  Rebliment
seleccionat

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

J03D2202  Anàlisi granulomètrica
104 

 
% passa 

% passa 

% passa 

100 < =   

70 < =   %
 

J03D4204  Determinació
norma UNE

 
Límit líquid 

Index Plasticitat 
 

J03D7207  Assaig de piconatge
 

103-500 o NLT

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode
sòl, segons la norma UNE 103-204 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
201 o NLT 120 

Execució 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT

Determinació  in situ de la humitat i la densitat pel mètode
norma ASTM D 3017 e1 

càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un

Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó
seleccionat tipus 3 especial, procedent de préstec, estesa 

Materials 

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons

 tamís 0,080 mm  <  =  25 

 tamís 0,40 mm  <  =  75 

 tamís 2 mm  <  =  80 

 % passa tamís 100 mm 

% passa tamís 20 mm 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106 

líquid  <  =  30 

Plasticitat  <  =  0 

piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra

NLT 107 

 Operacions de Control  

mètode del permanganat de sòdic d'una 
 

0,00 
 

d'una mostra de sòl, segons la norma 
 

0,00 
 

NLT 103 
 

3,00 
 

mètode dels isòtops radioactius  d'un sòl, 
 

7,00 
 

d'un sòl, segons la norma DIN 18134 
 

3,00 
 

formigó i obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics
 i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions

segons la norma UNE 103-101 o NLT 1,00  

plàstic) d'una mostra de sòl, segons la 1,00  

mostra de sòl, segons la norma UNE  1,00  

Planejament  

 
33,25 

 
0,00 

 
1 

 

 

45,38 
 

0,00 
 

1 
 

 

9,92 
 

29,76 
 

1 
 

11,79 
 

82,53 
 

1 
 

107,89 
 

323,67 
 

1 
 

metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -

 24,63  24,63  1  

 31,18  31,18  1  

 41,36  41,36  1  
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2.500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

5.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Global 

450,000 
 

M2 
 

4,0000 
 

Tram 

150,000 
 

M2 
 

4,0000 
 

Tram 

450,000 
 

M2 
 

4,0000 
 

Tram 

amb sòl 
- 20) 

 

1.047,033   m3 

2.500,000  M3  1,0000  Estadístic 

2.500,000  M3  1,0000  Estadístic 

2.500,000  M3  1,0000  Estadístic 
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PLA DE CONTROL
 

  
J03D8208  Assaig de piconatge

103-501 o NLT
 

J03D9209  Determinació
d'una mostra

 

J03DK20H  Determinació
mostra de sòl,

 

J03DM20K  Determinació
UNE 103-201

 
Tipus de Control:  Execució

 
 

 
 

J03DP10M 
 

Determinació
 

J03DR10P 
 

Determinació 
segons la norma

 
Tipus Proctor:

100 < =   
 

J03DS10R  Assaig de càrrega
 

Relació  < 

100 < =   
 

G229U020  Rebliment
prefabricats

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J03D2202 
 

Anàlisi granulomètrica
 104 
 

J03D2402 
 

Anàlisi granulomètrica
 

0 < =   % 

100 < =   

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
NLT 108 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode
sòl, segons la norma UNE 103-204 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
201 o NLT 120 

Execució 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT

Determinació  in situ de la humitat i la densitat pel mètode
norma ASTM D 3017 e1 

Proctor: modificat 

 Compactació  amb tolerància > =   2 

càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un

<  =  2,2 

 Módul d'elasticitat 2 

Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats 
prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació segons

Materials 

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons

 passa tamís 0,080 mm  <  =  5 

 % passa tamís 80 mm 

 Operacions de Control  

mostra de sòl, segons la norma UNE  2,00  

metodologia del Próctor normal (a tres punts)  1,00  

mètode del permanganat de sòdic d'una  1,00  

d'una mostra de sòl, segons la norma  0,00  

NLT 103 
 

10,00 
 

mètode dels isòtops radioactius  d'un sòl, 
 

140,00 
 

d'un sòl, segons la norma DIN 18134  10,00  

 de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge 
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, 

segons la norma UNE 103-101 o NLT 
 

0,00 
 

  

segons la norma UNE_EN 933-2 
 

0,00 
 

Planejament  

 55,70  111,40  1  

 103,34  103,34  1  

 33,25  33,25  1  

 45,38  0,00  1  

 

9,92 
 

99,20 
 

1 
 

 

11,79 
 

1.650,60 
 

5 
 

 107,89  1.078,90  1  

 transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres
 mesurat sobre perfil teòric (P - 21) 

 

24,63 
 

0,00 
 

1 
 

    
 

20,26 
 

0,00 
 

1 
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750,000  M3  1,0000  Tram 
 

2.500,000  M3  1,0000  Estadístic 

2.500,000  M3  1,0000  Estadístic 

5.000,000  M3  1,0000  Global 

450,000 
 

M2 
 

4,0000 
 

Tram 

150,000 
 

M2 
 

4,0000 
 

Tram 

450,000  M2  4,0000  Tram 

testeres i voltes 117,348   m3 

2.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 
   

2.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 
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PLA DE CONTROL
 

 

J03DF30E  Determinació
sòl granular,

 
0 < =   Valor 

 
J03DM20K  Determinació

UNE 103-201
 

G450U070  Formigó
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

J0607708  Mostreig, realització
compressió
UNE 83303,

 
30 < =   Resistència

 
G4B0U020  Acer B 500

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J0B21103 
 

Determinació
segons la norma

 

J0B25101 
 

Determinació
allargament
10002-1 

 

J0B28103 
 

Assaig de doblegament
norma UNE

 

G781U010  Impermeabilització
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

J055G30G  Determinació

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
granular, segons la norma UNE_EN 1097-2-99 

Valor  <  =  40 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
201 o NLT 120 

Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,

Materials 

realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30

83303, UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390.2 

Resistència a compressió (28 dies) 

500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor

Materials 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
norma UNE 36-068 

Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons,

doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer
UNE 36-068 

Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de

Materials 

Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió

 Operacions de Control  

màquina de Los Àngeles d'una mostra de 0,00  

d'una mostra de sòl, segons la norma 0,00  

col·locació, vibrat i curat (P - 27)  

provetes, cura, recapçament i assaig a 
15x30 cm, segons la norma UNE 83300, 

12390.2  i UNE 12390-3 

10,00  

menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 29)  

proveta d'acer per a armar formigons, 
 

3,00 
 

romanent del 0.2%, resistència a la tracció, 
formigons, segons la norma UNE-EN 

 

3,00 
 

d'acer per a armar formigons, segons la 
 

3,00 
 

de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT  1,00  

Planejament  

 65,76  0,00  1  

 45,38  0,00  1  

 75,43  754,30  1  

 

24,84 
 

74,52 
 

1 
 

40.000,000

 

36,63 
 

109,89 
 

1 
 

40.000,000

 

13,94 
 

41,82 
 

1 
 

40.000,000

catiònica (P - 39)  

 63,75  63,75  Si  1  
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2.000,000  M3  1,0000 Estadístic 

5.000,000  M3  1,0000  Global 

458,066   m3 

50,000  M3  1,0000  Tram 

70.316,057   kg 

40.000,000 
 

KG 
 

1,0000 
 

Global 

40.000,000 
 

KG 
 

1,0000 
 

Global 

40.000,000 
 

KG 
 

1,0000 
 

Global 

414,260   m2 

0,000  0,0018  Estadístic 
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PLA DE CONTROL
 

 

139 
 

G7B1U030  Feltre geotextil
pèrdues

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

J7B0A50J  Determinació
norma UNE_EN

 

J7B0D50L  Determinació
de material 

 

J7B0E50L  Determinació
UNE_EN ISO

 
J7B0F50L  Determinació  

norma UNE_EN
 

J7B0G50N  Determinació
norma UNE

 

G921U020  Base de
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J030A10A 
 

Determinació 
morters i formigons,

 

J030KB0L 
 

Determinació
bituminoses,

 

J030TL0W 
 

Determinació
 

J03D2402 
 

Anàlisi granulomètrica
 

J03D4204 
 

Determinació
norma UNE

 

J03D5205 
 

Comprovació

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament

Materials 

Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra
UNE_EN 965 

Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal
 geotextil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 

Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de 
ISO 10319 

Determinació  de la resistència al punxonament  d'una mostra
UNE_EN ISO 10319 

Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra
UNE 40-529 

de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat

Materials 

Determinació  quantitativa  dels  compostos  de  sofre  d'una  mostra 
formigons, segons la norma UNE_EN 1744-1 

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de
bituminoses, morters i formigons segons la norma UNE_EN 933

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat,

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106 

Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la

 Operacions de Control  

de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

mostra de material geotèxtil, segons la 

longitudinal i transversal, d'una mostra 

 material geotèxtil, segons la norma 

mostra de material geotèxtil, segons la 

mostra de material geotèxtil, segons la 

mesurat sobre perfil teòric  (P - 43) 

1,00  
 
 
1,00  
 
 
1,00  
 
 
1,00  
 
 
1,00  
 
 

mostra  de  granulat  per  a  elaborar 
 

0,00 
 

de granulat per a elaborar mescles 
933-3 

 

0,00 
 

granulat, segons la norma UNE 146130 
 

0,00 
 

segons la norma UNE_EN 933-2 
 

0,00 
 

plàstic) d'una mostra de sòl, segons la 
 

0,00 
 

la norma UNE 103-104 o NLT 106 
 

0,00 
 

Planejament  

amb resistència a la perforació igual o superior a 2350
col·locat (P - 40) 

 49,27  49,27  Si  1  

 61,59  61,59  Si  1  

 82,87  82,87  Si  1  

 71,58  71,58  Si  1  

 113,02  113,02  Si  1  

 

146,84 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

34,52 
 

0,00   

1 
 

28,27 
 

0,00   

1 
 

20,26 
 

0,00   

1 
 

31,18 
 

0,00   

1 
 

31,18 
 

0,00   

1 
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2350 N, inclòs 

 
 
218,372   m2 

0,000  1,0000  Estadístic 

0,000  1,0000  Estadístic 

0,000  1,0000  Estadístic 

0,000  1,0000  Estadístic 

0,000  1,0000  Estadístic 

52,938   m3 

0,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

4.500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

1.500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

750,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

1.500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

750,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 
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PLA DE CONTROL
 

  
J03D6206  Determinació

 

J03D8208  Assaig de piconatge
103-501 o NLT

 

J03DA209  Determinació 
punts) d'una

 

J03DB20A  Determinació
UNE_EN 1097

 

J03DF30E  Determinació
sòl granular,

 

J03DG30F  Determinació
segons la norma

 

J03DK20H  Determinació
mostra de sòl,

 

J03DM20K  Determinació
UNE 103-201

 
Tipus de Control:  Execució

 
 

 
 

J03DP10M 
 

Determinació
 

J03DR10P 
 

Determinació 
segons la norma

 

J03DS10R 
 

Assaig de càrrega
 

GD5AU011  Drenatge
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

JFA13A0H 
 

Determinació
 segons la norma
 

JFA1800A 
 

Assaig  a  tracció, 

  

trencament)

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons

piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
NLT 108 

Determinació  de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
1097-5 

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
granular, segons la norma UNE_EN 1097-2-99 

Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig
norma UNE_EN 933-5 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode
sòl, segons la norma UNE 103-204 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
201 o NLT 120 

Execució 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT

Determinació  in situ de la humitat i la densitat pel mètode
norma ASTM D 3017 e1 

càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un

Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110

Materials 

Determinació de la temperatura de reblaniment Vicat d'una 
norma UNE_EN_ISO 306 

tracció,  amb  determinació  de  l'esforç  màxim  (en 

trencament) , segons la norma UNE_EN 1452-2 

 Operacions de Control  

segons la norma UNE_EN 933-8  0,00  

mostra de sòl, segons la norma UNE  1,00  

metodologia  del Próctor  modificat (a tres  0,00  

d'una mostra de sòl, segons la norma  0,00  

màquina de Los Àngeles d'una mostra de  0,00  

matxuqueig d'una mostra de sòl granular,  0,00  

mètode del permanganat de sòdic d'una  0,00  

d'una mostra de sòl, segons la norma  0,00  

NLT 103 
 

1,00 
 

mètode dels isòtops radioactius  d'un sòl, 
 

5,00 
 

d'un sòl, segons la norma DIN 18134 
 

1,00 
 

110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN

 mostra de tub de material plàstic, 
 

1,00 
 

  

(en  el  punt  de  fluència  o  en  el  de 
 

1,00 
 

  

Planejament  

 19,41  0,00  1  

 55,70  55,70  1  

 93,96  0,00  1  

 6,96  0,00  1  

 65,76  0,00  1  

 26,56  0,00  1  

 33,25  0,00  1  

 45,38  0,00  1  

 

9,92 
 

9,92 
 

1 
 

11,79 
 

58,95 
 

5 
 

107,89 
 

107,89 
 

1 
 

SN 4 kN/m2, inclòs col·locació (P - 92)  

 

70,13 
 

70,13 
 

Si 
 

1 
 

     

111,85 
 

111,85 
 

Si 
 

1 
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750,000  M3  1,0000  Estadísti 

 

 
c 

750,000  M3  1,0000  Tram 

4.500,000  M3  1,0000  Estadístic 

750,000  M3  1,0000  Estadístic 

4.500,000  M3  1,0000  Estadístic 

2.250,000  M3  1,0000  Estadístic 

4.500,000  M3  1,0000  Estadístic 

5.000,000  M3  1,0000  Global 

1.000,000 
 

M2 
 

3,3300 
 

Tram 

1.000,000 
 

M2 
 

3,3300 
 

Tram 

1.000,000 
 

M2 
 

3,3300 
 

Tram 

30,800   m 

0,000 
 

1,0000 
 

Global 
  

0,000 
 

1,0000 
 

Global 
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PLA DE CONTROL
 

 

JFA19C01  Assaig d'aixafament
com a màxim,
d'aigua del 

 

GFA1U110  Tub de 
col·locat

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

JFA19C01  Assaig d'aixafament
com a màxim,
d'aigua del 

 
 

 

Obra 
CAPITOL 

C2 

C3 
 

G228U010  Rebliment
mesurat

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J03D2202 
 

Anàlisi granulomètrica
104 

 

J03D4204 
 

Determinació
norma UNE

 

J03D7207 
 

Assaig de piconatge
103-500 o NLT

 

J03D8208 
 

Assaig de piconatge
103-501 o NLT

 

J03D9209 
 

Determinació
  

d'una mostra

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material
a màxim, segons plec de prescripcions tècniques generals

 MOPT 

 PVC de DN 110 mm, per a PN 6 bar, amb unions de
col·locat al fons de la rasa i provat (P - 106) 

Materials 

d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material
a màxim, segons plec de prescripcions tècniques generals

 MOPT 

 

01 
 

Pressupost TORREBESSES
03 ESTRUCTURES 

01 PAS INFERIOR 

02 ALETA 1 

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb 
mesurat sobre perfil teòric (P - 17) 

Materials 

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106 

piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra
NLT 107 

piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
NLT 108 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia

mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

 Operacions de Control  

material plàstic de 400 mm de diàmetre, 
generals per a canonades d'abastament 

1,00  

de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris

material plàstic de 400 mm de diàmetre, 
generals per a canonades d'abastament 

0,00  

TORREBESSES 

 material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació

segons la norma UNE 103-101 o NLT 
 

0,00 
 

plàstic) d'una mostra de sòl, segons la 
 

0,00 
 

mostra de sòl, segons la norma UNE 
 

0,00 
 

mostra de sòl, segons la norma UNE 
 

1,00 
 

metodologia del Próctor normal (a tres punts) 
 

0,00 
 

  

Planejament  

 165,19  165,19  Si  1  

d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, 

 165,19  0,00  Si  1  

compactació segons condicions del Plec de Prescripcions

 

24,63 
 

0,00 
 

1 
 

31,18 
 

0,00 
 

1 
 

41,36 
 

0,00 
 

1 
 

55,70 
 

55,70 
 

1 
 

103,34 
 

0,00 
 

1 
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0,000  1,0000  Global 

corrosió, 5,100   m 

0,000  1,0000  Global 

Prescripcions Tècniques, 
 

74,220   m3 

5.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

5.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

5.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

2.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Tram 

5.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 
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PLA DE CONTROL
 

 
J03DK20H 

 
Determinació
mostra de sòl,

 

J03DM20K 
 

Determinació
UNE 103-201

 
Tipus de Control:  Execució

 
 
 
 

J03DR10P  Determinació 
segons la norma

 

G228U020  Rebliment
Tècniques,

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J03D2202 
 

Anàlisi granulomètrica
104 

 

J03D4204 
 

Determinació
norma UNE

 

J03D7207 
 

Assaig de piconatge
103-500 o NLT

 

J03D8208 
 

Assaig de piconatge
103-501 o NLT

 

J03D9209 
 

Determinació
d'una mostra

 

J03DK20H 
 

Determinació
mostra de sòl,

 

J03DM20K 
 

Determinació
UNE 103-201

 
Tipus de Control:  Execució

 
 
 
 

J03DP10M  Determinació

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode
sòl, segons la norma UNE 103-204 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
201 o NLT 120 

Execució 

Determinació  in situ de la humitat i la densitat pel mètode
norma ASTM D 3017 e1 

Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó,
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 18) 

Materials 

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106 

piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra
NLT 107 

piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
NLT 108 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode
sòl, segons la norma UNE 103-204 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
201 o NLT 120 

Execució 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT

 Operacions de Control  

mètode del permanganat de sòdic d'una 
 

0,00 
 

d'una mostra de sòl, segons la norma 
 

0,00 
 

mètode dels isòtops radioactius  d'un sòl, 5,00  

 amb material procedent de la pròpia obra, estesa i

segons la norma UNE 103-101 o NLT 
 

0,00 
 

plàstic) d'una mostra de sòl, segons la 
 

0,00 
 

mostra de sòl, segons la norma UNE 
 

0,00 
 

mostra de sòl, segons la norma UNE 
 

2,00 
 

metodologia del Próctor normal (a tres punts) 
 

0,00 
 

mètode del permanganat de sòdic d'una 
 

0,00 
 

d'una mostra de sòl, segons la norma 
 

0,00 
 

NLT 103  11,00  

Planejament  

 
33,25 

 
0,00 

 
1 

 

 

45,38 
 

0,00 
 

1 
 

 11,79  58,95  5  

i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions

 

24,63 
 

0,00 
 

1 
 

31,18 
 

0,00 
 

1 
 

41,36 
 

0,00 
 

1 
 

55,70 
 

111,40 
 

1 
 

103,34 
 

0,00 
 

1 
 

33,25 
 

0,00 
 

1 
 

45,38 
 

0,00 
 

1 
 

 9,92  109,12  1  
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5.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

5.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Global 

2.000,000  M2  3,3300  Tram 

Prescripcions 1.209,860   m3 

2.500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

2.500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

2.500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

750,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Tram 

2.500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

2.500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

5.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Global 

450,000  M2  4,0000  Tram 
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PLA DE CONTROL
 

 
J03DR10P 

 
Determinació 

 segons la norma
 

J03DS10R 
 

Assaig de càrrega
 

G229U020  Rebliment
prefabricats

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J03D2202 
 

Anàlisi granulomètrica
 104 
 

J03D2402 
 

Anàlisi granulomètrica
 

0 < =   % 

100 < =   
 

J03DF30E  Determinació
sòl granular,

 
0 < =   Valor 

 
J03DM20K  Determinació

UNE 103-201
 

G450U070  Formigó
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

J0607708  Mostreig, realització
compressió
UNE 83303,

 
30 < =   Resistència

 
G4B0U020  Acer B 500

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Determinació  in situ de la humitat i la densitat pel mètode
norma ASTM D 3017 e1 

càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un

Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats 
prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació segons

Materials 

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons

 passa tamís 0,080 mm  <  =  5 

 % passa tamís 80 mm 

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
granular, segons la norma UNE_EN 1097-2-99 

Valor  <  =  40 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
201 o NLT 120 

Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,

Materials 

realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30

83303, UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390.2 

Resistència a compressió (28 dies) 

500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor

 Operacions de Control  

mètode dels isòtops radioactius  d'un sòl, 
 

165,00 
 

  

d'un sòl, segons la norma DIN 18134 
 

11,00 
 

 de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge 
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, 

segons la norma UNE 103-101 o NLT 
 

1,00 
 

  

segons la norma UNE_EN 933-2 
 

0,00 
 

màquina de Los Àngeles d'una mostra de 0,00  

d'una mostra de sòl, segons la norma 0,00  

col·locació, vibrat i curat (P - 27)  

provetes, cura, recapçament i assaig a 
15x30 cm, segons la norma UNE 83300, 

12390.2  i UNE 12390-3 

2,00  

menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 29)  

Planejament  

 
11,79 

 
1.945,35 

 
5 

 

    

107,89 
 

1.186,79 
 

1 
 

 transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres
 mesurat sobre perfil teòric (P - 21) 

 

24,63 
 

24,63 
 

1 
 

    
 

20,26 
 

0,00 
 

1 
 

 65,76  0,00  1  

 45,38  0,00  1  

 75,43  150,86  1  
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150,000 
 

M2 
 

4,0000 
 

Tram 
   

450,000 
 

M2 
 

4,0000 
 

Tram 

testeres i voltes 
 

261,830   m3 

2.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 
   

2.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

2.000,000  M3  1,0000  Estadístic 

5.000,000  M3  1,0000  Global 

66,990   m3 

50,000  M3  1,0000  Tram 

8.862,204   kg 
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PLA DE CONTROL
 
 

Tipus de Control:  Materials
 

 
 
 

 
 
 

 

J0B21103  Determinació
segons la norma

 

J0B25101  Determinació
allargament
10002-1 

 

J0B28103  Assaig de doblegament
norma UNE

 

G781U010  Impermeabilització
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

J055G30G  Determinació
139 

 

G7B1U030  Feltre geotextil
pèrdues

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J7B0A50J 
 

Determinació
norma UNE_EN

 

J7B0D50L 
 

Determinació
de material 

 

J7B0E50L 
 

Determinació
UNE_EN ISO

 

J7B0F50L 
 

Determinació  de
norma UNE_EN

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Materials 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
norma UNE 36-068 

Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons,

doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer
UNE 36-068 

Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de

Materials 

Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió

geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament

Materials 

Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra
UNE_EN 965 

Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal
 geotextil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 

Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de 
ISO 10319 

Determinació  de la resistència al punxonament  d'una mostra
UNE_EN ISO 10319 

 Operacions de Control  

 
 
 

 
 
 

proveta d'acer per a armar formigons,  0,00  

romanent del 0.2%, resistència a la tracció,  0,00  
formigons, segons la norma UNE-EN 

d'acer per a armar formigons, segons la  0,00  

de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 0,00  

de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

mostra de material geotèxtil, segons la 
 

0,00 
 

longitudinal i transversal, d'una mostra 
 

0,00 
 

 material geotèxtil, segons la norma 
 

0,00 
 

mostra de material geotèxtil, segons la 
 

0,00 
 

Planejament  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 24,84  0,00  1  40.000,000

 36,63  0,00  1  40.000,000

 13,94  0,00  1  40.000,000

catiònica (P - 39)  

 63,75  0,00  Si  1  

amb resistència a la perforació igual o superior a 2350
col·locat (P - 40) 

 

49,27 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

 

61,59 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

 

82,87 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

 

71,58 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
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40.000,000  KG  1,0000  Global 

40.000,000  KG  1,0000  Global 

40.000,000  KG  1,0000  Global 

44,630   m2 

0,000  0,0018  Estadístic 

2350 N, inclòs 109,110   m2 

0,000 
 

1,0000 
 

Estadístic 

0,000 
 

1,0000 
 

Estadístic 

0,000 
 

1,0000 
 

Estadístic 

0,000 
 

1,0000 
 

Estadístic 
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PLA DE CONTROL
 

 

J7B0G50N  Determinació
norma UNE

 

G921U020  Base de
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J030A10A 
 

Determinació 
morters i formigons,

 

J030KB0L 
 

Determinació
bituminoses,

 

J030TL0W 
 

Determinació
 

J03D2402 
 

Anàlisi granulomètrica
 

J03D4204 
 

Determinació
norma UNE

 

J03D5205 
 

Comprovació
 

J03D6206 
 

Determinació
 

J03D8208 
 

Assaig de piconatge
103-501 o NLT

 

J03DA209 
 

Determinació 
punts) d'una

 

J03DB20A 
 

Determinació
UNE_EN 1097

 

J03DF30E 
 

Determinació
sòl granular,

 

J03DG30F 
 

Determinació
segons la norma

 

J03DK20H 
 

Determinació
mostra de sòl,

 

J03DM20K 
 

Determinació
  

UNE 103-201

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra
UNE 40-529 

de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat

Materials 

Determinació  quantitativa  dels  compostos  de  sofre  d'una  mostra 
formigons, segons la norma UNE_EN 1744-1 

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de
bituminoses, morters i formigons segons la norma UNE_EN 933

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat,

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106 

Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons

piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
NLT 108 

Determinació  de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
1097-5 

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
granular, segons la norma UNE_EN 1097-2-99 

Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig
norma UNE_EN 933-5 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode
sòl, segons la norma UNE 103-204 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una

201 o NLT 120 

 Operacions de Control  

mostra de material geotèxtil, segons la 0,00  

mesurat sobre perfil teòric  (P - 43)  

mostra  de  granulat  per  a  elaborar 
 

0,00 
 

de granulat per a elaborar mescles 
933-3 

 

0,00 
 

granulat, segons la norma UNE 146130 
 

0,00 
 

segons la norma UNE_EN 933-2 
 

0,00 
 

plàstic) d'una mostra de sòl, segons la 
 

0,00 
 

la norma UNE 103-104 o NLT 106 
 

0,00 
 

segons la norma UNE_EN 933-8 
 

0,00 
 

mostra de sòl, segons la norma UNE 
 

1,00 
 

metodologia  del Próctor  modificat (a tres 
 

0,00 
 

d'una mostra de sòl, segons la norma 
 

0,00 
 

màquina de Los Àngeles d'una mostra de 
 

0,00 
 

matxuqueig d'una mostra de sòl granular, 
 

0,00 
 

mètode del permanganat de sòdic d'una 
 

0,00 
 

d'una mostra de sòl, segons la norma 
 

0,00 
 

  

Planejament  

 113,02  0,00  Si  1  

 

146,84 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

34,52 
 

0,00   

1 
 

28,27 
 

0,00   

1 
 

20,26 
 

0,00   

1 
 

31,18 
 

0,00   

1 
 

31,18 
 

0,00   

1 
 

19,41 
 

0,00   

1 
 

55,70 
 

55,70   

1 
 

93,96 
 

0,00   

1 
 

6,96 
 

0,00   

1 
 

65,76 
 

0,00   

1 
 

26,56 
 

0,00   

1 
 

33,25 
 

0,00   

1 
 

45,38 
 

0,00   

1 
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0,000  1,0000  Estadístic 

17,011   m3 

0,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

4.500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

1.500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

750,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

1.500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

750,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

750,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

750,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Tram 

4.500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

750,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

4.500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

2.250,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

4.500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

5.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Global 
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PLA DE CONTROL

 

 
 
 

Tipus de Control:  Execució
 

 
 
 

 
 
 

 

J03DP10M  Determinació
 

J03DR10P  Determinació 
segons la norma

 

J03DS10R  Assaig de càrrega
 

GD5AU011  Drenatge
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

JFA13A0H 
 

Determinació
segons la norma

 

JFA1800A 
 

Assaig  a  tracció, 
trencament)

 

JFA19C01 
 

Assaig d'aixafament
com a màxim,
d'aigua del 

 

GFA1U110  Tub de 
col·locat

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

JFA19C01  Assaig d'aixafament
com a màxim,
d'aigua del 

 
 

 

Obra 
CAPITOL 

C2 

C3 

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Execució 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT

Determinació  in situ de la humitat i la densitat pel mètode
norma ASTM D 3017 e1 

càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un

Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110

Materials 

Determinació de la temperatura de reblaniment Vicat d'una 
norma UNE_EN_ISO 306 

tracció,  amb  determinació  de  l'esforç  màxim  (en 
trencament) , segons la norma UNE_EN 1452-2 

d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material
a màxim, segons plec de prescripcions tècniques generals

 MOPT 

 PVC de DN 110 mm, per a PN 6 bar, amb unions de
col·locat al fons de la rasa i provat (P - 106) 

Materials 

d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material
a màxim, segons plec de prescripcions tècniques generals

 MOPT 

 

01 
 

Pressupost TORREBESSES
03 ESTRUCTURES 

01 PAS INFERIOR 

03 ALETA 2 

Operacions de Control 

 
 
 

 
 
 

NLT 103  1,00  

mètode dels isòtops radioactius  d'un sòl,  5,00  

d'un sòl, segons la norma DIN 18134  1,00  

110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN

 mostra de tub de material plàstic, 
 

0,00 
 

(en  el  punt  de  fluència  o  en  el  de 
 

0,00 
 

material plàstic de 400 mm de diàmetre, 
generals per a canonades d'abastament 

 

0,00 
 

de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris

material plàstic de 400 mm de diàmetre, 
generals per a canonades d'abastament 

0,00  

TORREBESSES 

Planejament 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 9,92  9,92  1  

 11,79  58,95  5  

 107,89  107,89  1  

SN 4 kN/m2, inclòs col·locació (P - 92)  

 

70,13 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

111,85 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

165,19 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, 

 165,19  0,00  Si  1  

Pàgina: 17 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1.000,000  M2  3,3300  Tram 

1.000,000  M2  3,3300  Tram 

1.000,000  M2  3,3300  Tram 

7,450   m 

0,000 
 

1,0000 
 

Global 

0,000 
 

1,0000 
 

Global 

0,000 
 

1,0000 
 

Global 

corrosió, 
 

2,400   m 

0,000  1,0000  Global 
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PLA DE CONTROL
 

 

G228U010  Rebliment
mesurat

 
 

Tipus de Control:  Materials
 

 
 
 

 
 
 

 

J03D2202  Anàlisi granulomètrica
104 

 

J03D4204  Determinació
norma UNE

 

J03D7207  Assaig de piconatge
103-500 o NLT

 

J03D8208  Assaig de piconatge
103-501 o NLT

 

J03D9209  Determinació
d'una mostra

 

J03DK20H  Determinació
mostra de sòl,

 

J03DM20K  Determinació
UNE 103-201

 
Tipus de Control:  Execució

 
 
 
 

J03DR10P  Determinació 
segons la norma

 

G228U020  Rebliment
Tècniques,

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

J03D2202  Anàlisi granulomètrica
 

104 

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb 
mesurat sobre perfil teòric (P - 17) 

Materials 

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106 

piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra
NLT 107 

piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
NLT 108 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode
sòl, segons la norma UNE 103-204 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
201 o NLT 120 

Execució 

Determinació  in situ de la humitat i la densitat pel mètode
norma ASTM D 3017 e1 

Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó,
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 18) 

Materials 

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons

 Operacions de Control  

 material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació

 
 
 

 
 
 

segons la norma UNE 103-101 o NLT  0,00  

plàstic) d'una mostra de sòl, segons la  0,00  

mostra de sòl, segons la norma UNE  0,00  

mostra de sòl, segons la norma UNE  1,00  

metodologia del Próctor normal (a tres punts)  0,00  

mètode del permanganat de sòdic d'una  1,00  

d'una mostra de sòl, segons la norma  0,00  

mètode dels isòtops radioactius  d'un sòl, 5,00  

 amb material procedent de la pròpia obra, estesa i

segons la norma UNE 103-101 o NLT  0,00  

Planejament  

compactació segons condicions del Plec de Prescripcions

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 24,63  0,00  1  

 31,18  0,00  1  

 41,36  0,00  1  

 55,70  55,70  1  

 103,34  0,00  1  

 33,25  33,25  1  

 45,38  0,00  1  

 11,79  58,95  5  

i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions

 24,63  0,00  1  
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Prescripcions Tècniques, 65,150   m3 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

5.000,000  M3  1,0000  Estadístic 

5.000,000  M3  1,0000  Estadístic 

5.000,000  M3  1,0000  Estadístic 

2.000,000  M3  1,0000  Tram 

5.000,000  M3  1,0000  Estadístic 

5.000,000  M3  1,0000  Estadístic 

5.000,000  M3  1,0000  Global 

2.000,000  M2  3,3300  Tram 

Prescripcions 981,490   m3 

2.500,000  M3  1,0000  Estadístic 
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PLA DE CONTROL
 

  
J03D4204  Determinació

norma UNE
 

J03D7207  Assaig de piconatge
103-500 o NLT

 

J03D8208  Assaig de piconatge
103-501 o NLT

 

J03D9209  Determinació
d'una mostra

 

J03DK20H  Determinació
mostra de sòl,

 

J03DM20K  Determinació
UNE 103-201

 
Tipus de Control:  Execució

 
 

 
 

J03DP10M 
 

Determinació
 

J03DR10P 
 

Determinació 
segons la norma

 

J03DS10R 
 

Assaig de càrrega
 

G229U020  Rebliment
prefabricats

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J03D2202 
 

Anàlisi granulomètrica
 104 
 

J03D2402 
 

Anàlisi granulomètrica
 

0 < =   % 

100 < =   

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106 

piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra
NLT 107 

piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
NLT 108 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode
sòl, segons la norma UNE 103-204 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
201 o NLT 120 

Execució 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT

Determinació  in situ de la humitat i la densitat pel mètode
norma ASTM D 3017 e1 

càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un

Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats 
prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació segons

Materials 

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons

 passa tamís 0,080 mm  <  =  5 

 % passa tamís 80 mm 

 Operacions de Control  

plàstic) d'una mostra de sòl, segons la  0,00  

mostra de sòl, segons la norma UNE  0,00  

mostra de sòl, segons la norma UNE  2,00  

metodologia del Próctor normal (a tres punts)  0,00  

mètode del permanganat de sòdic d'una  0,00  

d'una mostra de sòl, segons la norma  0,00  

NLT 103 
 

9,00 
 

mètode dels isòtops radioactius  d'un sòl, 
 

135,00 
 

d'un sòl, segons la norma DIN 18134 
 

9,00 
 

 de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge 
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, 

segons la norma UNE 103-101 o NLT 
 

0,00 
 

  

segons la norma UNE_EN 933-2 
 

0,00 
 

Planejament  

 31,18  0,00  1  

 41,36  0,00  1  

 55,70  111,40  1  

 103,34  0,00  1  

 33,25  0,00  1  

 45,38  0,00  1  

 

9,92 
 

89,28 
 

1 
 

11,79 
 

1.591,65 
 

5 
 

107,89 
 

971,01 
 

1 
 

 transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres
 mesurat sobre perfil teòric (P - 21) 

 

24,63 
 

0,00 
 

1 
 

    
 

20,26 
 

0,00 
 

1 
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2.500,000  M3  1,0000  Estadísti 

 

 
c 

2.500,000  M3  1,0000  Estadístic 

750,000  M3  1,0000  Tram 

2.500,000  M3  1,0000  Estadístic 

2.500,000  M3  1,0000  Estadístic 

5.000,000  M3  1,0000  Global 

450,000 
 

M2 
 

4,0000 
 

Tram 

150,000 
 

M2 
 

4,0000 
 

Tram 

450,000 
 

M2 
 

4,0000 
 

Tram 

testeres i voltes 
 

203,200   m3 

2.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 
   

2.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 
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PLA DE CONTROL
 

 

J03DF30E  Determinació
sòl granular,

 
0 < =   Valor 

 
J03DM20K  Determinació

UNE 103-201
 

G450U070  Formigó
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

J0607708  Mostreig, realització
compressió
UNE 83303,

 
30 < =   Resistència

 
G4B0U020  Acer B 500

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J0B21103 
 

Determinació
segons la norma

 

J0B25101 
 

Determinació
allargament
10002-1 

 

J0B28103 
 

Assaig de doblegament
norma UNE

 

G781U010  Impermeabilització
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

J055G30G  Determinació

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
granular, segons la norma UNE_EN 1097-2-99 

Valor  <  =  40 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
201 o NLT 120 

Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,

Materials 

realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30

83303, UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390.2 

Resistència a compressió (28 dies) 

500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor

Materials 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
norma UNE 36-068 

Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons,

doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer
UNE 36-068 

Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de

Materials 

Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió

 Operacions de Control  

màquina de Los Àngeles d'una mostra de 0,00  

d'una mostra de sòl, segons la norma 0,00  

col·locació, vibrat i curat (P - 27)  

provetes, cura, recapçament i assaig a 
15x30 cm, segons la norma UNE 83300, 

12390.2  i UNE 12390-3 

2,00  

menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 29)  

proveta d'acer per a armar formigons, 
 

0,00 
 

romanent del 0.2%, resistència a la tracció, 
formigons, segons la norma UNE-EN 

 

0,00 
 

d'acer per a armar formigons, segons la 
 

0,00 
 

de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT  0,00  

Planejament  

 65,76  0,00  1  

 45,38  0,00  1  

 75,43  150,86  1  

 

24,84 
 

0,00 
 

1 
 

40.000,000

 

36,63 
 

0,00 
 

1 
 

40.000,000

 

13,94 
 

0,00 
 

1 
 

40.000,000

catiònica (P - 39)  

 63,75  0,00  Si  1  
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2.000,000  M3  1,0000 Estadístic 

5.000,000  M3  1,0000  Global 

56,850   m3 

50,000  M3  1,0000  Tram 

7.594,680   kg 

40.000,000 
 

KG 
 

1,0000 
 

Global 

40.000,000 
 

KG 
 

1,0000 
 

Global 

40.000,000 
 

KG 
 

1,0000 
 

Global 

36,560   m2 

0,000  0,0018  Estadístic 
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PLA DE CONTROL
 

 

139 
 

G7B1U030  Feltre geotextil
pèrdues

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

J7B0A50J  Determinació
norma UNE_EN

 

J7B0D50L  Determinació
de material 

 

J7B0E50L  Determinació
UNE_EN ISO

 
J7B0F50L  Determinació  de

norma UNE_EN
 

J7B0G50N  Determinació
norma UNE

 

G921U020  Base de
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J030A10A 
 

Determinació 
morters i formigons,

 

J030KB0L 
 

Determinació
bituminoses,

 

J030TL0W 
 

Determinació
 

J03D2402 
 

Anàlisi granulomètrica
 

J03D4204 
 

Determinació
norma UNE

 

J03D5205 
 

Comprovació

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament

Materials 

Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra
UNE_EN 965 

Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal
 geotextil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 

Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de 
ISO 10319 

Determinació  de la resistència al punxonament  d'una mostra
UNE_EN ISO 10319 

Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra
UNE 40-529 

de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat

Materials 

Determinació  quantitativa  dels  compostos  de  sofre  d'una  mostra 
formigons, segons la norma UNE_EN 1744-1 

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de
bituminoses, morters i formigons segons la norma UNE_EN 933

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat,

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106 

Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la

 Operacions de Control  

de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

mostra de material geotèxtil, segons la 

longitudinal i transversal, d'una mostra 

 material geotèxtil, segons la norma 

mostra de material geotèxtil, segons la 

mostra de material geotèxtil, segons la 

mesurat sobre perfil teòric  (P - 43) 

0,00  
 
 
0,00  
 
 
0,00  
 
 
0,00  
 
 
0,00  
 
 

mostra  de  granulat  per  a  elaborar 
 

0,00 
 

de granulat per a elaborar mescles 
933-3 

 

0,00 
 

granulat, segons la norma UNE 146130 
 

0,00 
 

segons la norma UNE_EN 933-2 
 

0,00 
 

plàstic) d'una mostra de sòl, segons la 
 

0,00 
 

la norma UNE 103-104 o NLT 106 
 

0,00 
 

Planejament  

amb resistència a la perforació igual o superior a 2350
col·locat (P - 40) 

 49,27  0,00  Si  1  

 61,59  0,00  Si  1  

 82,87  0,00  Si  1  

 71,58  0,00  Si  1  

 113,02  0,00  Si  1  

 

146,84 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

34,52 
 

0,00   

1 
 

28,27 
 

0,00   

1 
 

20,26 
 

0,00   

1 
 

31,18 
 

0,00   

1 
 

31,18 
 

0,00   

1 
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2350 N, inclòs 

 
 
89,520   m2 

0,000  1,0000  Estadístic 

0,000  1,0000  Estadístic 

0,000  1,0000  Estadístic 

0,000  1,0000  Estadístic 

0,000  1,0000  Estadístic 

14,934   m3 

0,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

4.500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

1.500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

750,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

1.500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

750,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 
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PLA DE CONTROL
 

  
J03D6206  Determinació

 

J03D8208  Assaig de piconatge
103-501 o NLT

 

J03DA209  Determinació 
punts) d'una

 

J03DB20A  Determinació
UNE_EN 1097

 

J03DF30E  Determinació
sòl granular,

 

J03DG30F  Determinació
segons la norma

 

J03DK20H  Determinació
mostra de sòl,

 

J03DM20K  Determinació
UNE 103-201

 
Tipus de Control:  Execució

 
 

 
 

J03DP10M 
 

Determinació
 

J03DR10P 
 

Determinació 
segons la norma

 

J03DS10R 
 

Assaig de càrrega
 

GD5AU011  Drenatge
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

JFA13A0H 
 

Determinació
 segons la norma
 

JFA1800A 
 

Assaig  a  tracció, 

  

trencament)

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons

piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
NLT 108 

Determinació  de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
1097-5 

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
granular, segons la norma UNE_EN 1097-2-99 

Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig
norma UNE_EN 933-5 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode
sòl, segons la norma UNE 103-204 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
201 o NLT 120 

Execució 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT

Determinació  in situ de la humitat i la densitat pel mètode
norma ASTM D 3017 e1 

càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un

Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110

Materials 

Determinació de la temperatura de reblaniment Vicat d'una 
norma UNE_EN_ISO 306 

tracció,  amb  determinació  de  l'esforç  màxim  (en 

trencament) , segons la norma UNE_EN 1452-2 

 Operacions de Control  

segons la norma UNE_EN 933-8  0,00  

mostra de sòl, segons la norma UNE  1,00  

metodologia  del Próctor  modificat (a tres  0,00  

d'una mostra de sòl, segons la norma  0,00  

màquina de Los Àngeles d'una mostra de  0,00  

matxuqueig d'una mostra de sòl granular,  0,00  

mètode del permanganat de sòdic d'una  0,00  

d'una mostra de sòl, segons la norma  0,00  

NLT 103 
 

1,00 
 

mètode dels isòtops radioactius  d'un sòl, 
 

5,00 
 

d'un sòl, segons la norma DIN 18134 
 

1,00 
 

110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN

 mostra de tub de material plàstic, 
 

0,00 
 

  

(en  el  punt  de  fluència  o  en  el  de 
 

0,00 
 

  

Planejament  

 19,41  0,00  1  

 55,70  55,70  1  

 93,96  0,00  1  

 6,96  0,00  1  

 65,76  0,00  1  

 26,56  0,00  1  

 33,25  0,00  1  

 45,38  0,00  1  

 

9,92 
 

9,92 
 

1 
 

11,79 
 

58,95 
 

5 
 

107,89 
 

107,89 
 

1 
 

SN 4 kN/m2, inclòs col·locació (P - 92)  

 

70,13 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

     

111,85 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
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750,000  M3  1,0000  Estadísti 

 

 
c 

750,000  M3  1,0000  Tram 

4.500,000  M3  1,0000  Estadístic 

750,000  M3  1,0000  Estadístic 

4.500,000  M3  1,0000  Estadístic 

2.250,000  M3  1,0000  Estadístic 

4.500,000  M3  1,0000  Estadístic 

5.000,000  M3  1,0000  Global 

1.000,000 
 

M2 
 

3,3300 
 

Tram 

1.000,000 
 

M2 
 

3,3300 
 

Tram 

1.000,000 
 

M2 
 

3,3300 
 

Tram 

6,540   m 

0,000 
 

1,0000 
 

Global 
  

0,000 
 

1,0000 
 

Global 
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PLA DE CONTROL
 

 

JFA19C01  Assaig d'aixafament
com a màxim,
d'aigua del 

 

GFA1U110  Tub de 
col·locat

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

JFA19C01  Assaig d'aixafament
com a màxim,
d'aigua del 

 
 

 

Obra 
CAPITOL 

C2 

C3 
 

G228U010  Rebliment
mesurat

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J03D2202 
 

Anàlisi granulomètrica
104 

 

J03D4204 
 

Determinació
norma UNE

 

J03D7207 
 

Assaig de piconatge
103-500 o NLT

 

J03D8208 
 

Assaig de piconatge
103-501 o NLT

 

J03D9209 
 

Determinació
  

d'una mostra

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material
a màxim, segons plec de prescripcions tècniques generals

 MOPT 

 PVC de DN 110 mm, per a PN 6 bar, amb unions de
col·locat al fons de la rasa i provat (P - 106) 

Materials 

d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material
a màxim, segons plec de prescripcions tècniques generals

 MOPT 

 

01 
 

Pressupost TORREBESSES
03 ESTRUCTURES 

01 PAS INFERIOR 

04 ALETA 3 

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb 
mesurat sobre perfil teòric (P - 17) 

Materials 

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106 

piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra
NLT 107 

piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
NLT 108 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia

mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

 Operacions de Control  

material plàstic de 400 mm de diàmetre, 
generals per a canonades d'abastament 

0,00  

de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris

material plàstic de 400 mm de diàmetre, 
generals per a canonades d'abastament 

0,00  

TORREBESSES 

 material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació

segons la norma UNE 103-101 o NLT 
 

0,00 
 

plàstic) d'una mostra de sòl, segons la 
 

0,00 
 

mostra de sòl, segons la norma UNE 
 

0,00 
 

mostra de sòl, segons la norma UNE 
 

1,00 
 

metodologia del Próctor normal (a tres punts) 
 

0,00 
 

  

Planejament  

 165,19  0,00  Si  1  

d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, 

 165,19  0,00  Si  1  

compactació segons condicions del Plec de Prescripcions

 

24,63 
 

0,00 
 

1 
 

31,18 
 

0,00 
 

1 
 

41,36 
 

0,00 
 

1 
 

55,70 
 

55,70 
 

1 
 

103,34 
 

0,00 
 

1 
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0,000  1,0000  Global 

corrosió, 2,400   m 

0,000  1,0000  Global 

Prescripcions Tècniques, 
 

61,370   m3 

5.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

5.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

5.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

2.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Tram 

5.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 
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PLA DE CONTROL
 

 
J03DK20H 

 
Determinació
mostra de sòl,

 

J03DM20K 
 

Determinació
UNE 103-201

 
Tipus de Control:  Execució

 
 
 
 

J03DR10P  Determinació 
segons la norma

 

G228U020  Rebliment
Tècniques,

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J03D2202 
 

Anàlisi granulomètrica
104 

 

J03D4204 
 

Determinació
norma UNE

 

J03D7207 
 

Assaig de piconatge
103-500 o NLT

 

J03D8208 
 

Assaig de piconatge
103-501 o NLT

 

J03D9209 
 

Determinació
d'una mostra

 

J03DK20H 
 

Determinació
mostra de sòl,

 

J03DM20K 
 

Determinació
UNE 103-201

 
Tipus de Control:  Execució

 
 
 
 

J03DP10M  Determinació

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode
sòl, segons la norma UNE 103-204 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
201 o NLT 120 

Execució 

Determinació  in situ de la humitat i la densitat pel mètode
norma ASTM D 3017 e1 

Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó,
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 18) 

Materials 

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106 

piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra
NLT 107 

piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
NLT 108 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode
sòl, segons la norma UNE 103-204 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
201 o NLT 120 

Execució 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT

 Operacions de Control  

mètode del permanganat de sòdic d'una 
 

0,00 
 

d'una mostra de sòl, segons la norma 
 

0,00 
 

mètode dels isòtops radioactius  d'un sòl, 5,00  

 amb material procedent de la pròpia obra, estesa i

segons la norma UNE 103-101 o NLT 
 

0,00 
 

plàstic) d'una mostra de sòl, segons la 
 

0,00 
 

mostra de sòl, segons la norma UNE 
 

0,00 
 

mostra de sòl, segons la norma UNE 
 

2,00 
 

metodologia del Próctor normal (a tres punts) 
 

0,00 
 

mètode del permanganat de sòdic d'una 
 

0,00 
 

d'una mostra de sòl, segons la norma 
 

0,00 
 

NLT 103  10,00  

Planejament  

 
33,25 

 
0,00 

 
1 

 

 

45,38 
 

0,00 
 

1 
 

 11,79  58,95  5  

i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions

 

24,63 
 

0,00 
 

1 
 

31,18 
 

0,00 
 

1 
 

41,36 
 

0,00 
 

1 
 

55,70 
 

111,40 
 

1 
 

103,34 
 

0,00 
 

1 
 

33,25 
 

0,00 
 

1 
 

45,38 
 

0,00 
 

1 
 

 9,92  99,20  1  
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5.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

5.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Global 

2.000,000  M2  3,3300  Tram 

Prescripcions 1.112,830   m3 

2.500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

2.500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

2.500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

750,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Tram 

2.500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

2.500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

5.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Global 

450,000  M2  4,0000  Tram 
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PLA DE CONTROL
 

 
J03DR10P 

 
Determinació 

 segons la norma
 

J03DS10R 
 

Assaig de càrrega
 

G229U020  Rebliment
prefabricats

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J03D2202 
 

Anàlisi granulomètrica
 104 
 

J03D2402 
 

Anàlisi granulomètrica
 

0 < =   % 

100 < =   
 

J03DF30E  Determinació
sòl granular,

 
0 < =   Valor 

 
J03DM20K  Determinació

UNE 103-201
 

G450U070  Formigó
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

J0607708  Mostreig, realització
compressió
UNE 83303,

 
30 < =   Resistència

 
G4B0U020  Acer B 500

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Determinació  in situ de la humitat i la densitat pel mètode
norma ASTM D 3017 e1 

càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un

Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats 
prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació segons

Materials 

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons

 passa tamís 0,080 mm  <  =  5 

 % passa tamís 80 mm 

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
granular, segons la norma UNE_EN 1097-2-99 

Valor  <  =  40 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
201 o NLT 120 

Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,

Materials 

realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30

83303, UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390.2 

Resistència a compressió (28 dies) 

500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor

 Operacions de Control  

mètode dels isòtops radioactius  d'un sòl, 
 

150,00 
 

  

d'un sòl, segons la norma DIN 18134 
 

10,00 
 

 de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge 
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, 

segons la norma UNE 103-101 o NLT 
 

0,00 
 

  

segons la norma UNE_EN 933-2 
 

0,00 
 

màquina de Los Àngeles d'una mostra de 0,00  

d'una mostra de sòl, segons la norma 0,00  

col·locació, vibrat i curat (P - 27)  

provetes, cura, recapçament i assaig a 
15x30 cm, segons la norma UNE 83300, 

12390.2  i UNE 12390-3 

2,00  

menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 29)  

Planejament  

 
11,79 

 
1.768,50 

 
5 

 

    

107,89 
 

1.078,90 
 

1 
 

 transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres
 mesurat sobre perfil teòric (P - 21) 

 

24,63 
 

0,00 
 

1 
 

    
 

20,26 
 

0,00 
 

1 
 

 65,76  0,00  1  

 45,38  0,00  1  

 75,43  150,86  1  
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150,000 
 

M2 
 

4,0000 
 

Tram 
   

450,000 
 

M2 
 

4,0000 
 

Tram 

testeres i voltes 
 

227,280   m3 

2.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 
   

2.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

2.000,000  M3  1,0000  Estadístic 

5.000,000  M3  1,0000  Global 

56,160   m3 

50,000  M3  1,0000  Tram 

7.424,345   kg 
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PLA DE CONTROL
 
 

Tipus de Control:  Materials
 

 
 
 

 
 
 

 

J0B21103  Determinació
segons la norma

 

J0B25101  Determinació
allargament
10002-1 

 

J0B28103  Assaig de doblegament
norma UNE

 

G781U010  Impermeabilització
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

J055G30G  Determinació
139 

 

G7B1U030  Feltre geotextil
pèrdues

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J7B0A50J 
 

Determinació
norma UNE_EN

 

J7B0D50L 
 

Determinació
de material 

 

J7B0E50L 
 

Determinació
UNE_EN ISO

 

J7B0F50L 
 

Determinació  de
norma UNE_EN

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Materials 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
norma UNE 36-068 

Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons,

doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer
UNE 36-068 

Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de

Materials 

Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió

geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament

Materials 

Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra
UNE_EN 965 

Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal
 geotextil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 

Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de 
ISO 10319 

Determinació  de la resistència al punxonament  d'una mostra
UNE_EN ISO 10319 

 Operacions de Control  

 
 
 

 
 
 

proveta d'acer per a armar formigons,  0,00  

romanent del 0.2%, resistència a la tracció,  0,00  
formigons, segons la norma UNE-EN 

d'acer per a armar formigons, segons la  0,00  

de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 0,00  

de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

mostra de material geotèxtil, segons la 
 

0,00 
 

longitudinal i transversal, d'una mostra 
 

0,00 
 

 material geotèxtil, segons la norma 
 

0,00 
 

mostra de material geotèxtil, segons la 
 

0,00 
 

Planejament  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 24,84  0,00  1  40.000,000

 36,63  0,00  1  40.000,000

 13,94  0,00  1  40.000,000

catiònica (P - 39)  

 63,75  0,00  Si  1  

amb resistència a la perforació igual o superior a 2350
col·locat (P - 40) 

 

49,27 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

 

61,59 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

 

82,87 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

 

71,58 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
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40.000,000  KG  1,0000  Global 

40.000,000  KG  1,0000  Global 

40.000,000  KG  1,0000  Global 

37,910   m2 

0,000  0,0018  Estadístic 

2350 N, inclòs 92,650   m2 

0,000 
 

1,0000 
 

Estadístic 

0,000 
 

1,0000 
 

Estadístic 

0,000 
 

1,0000 
 

Estadístic 

0,000 
 

1,0000 
 

Estadístic 



Enllaç de la C-12 i LV-7004. Torrebesses 
 

 
 
 
 
 

PLA DE CONTROL
 

 

J7B0G50N  Determinació
norma UNE

 

G921U020  Base de
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J030A10A 
 

Determinació 
morters i formigons,

 

J030KB0L 
 

Determinació
bituminoses,

 

J030TL0W 
 

Determinació
 

J03D2402 
 

Anàlisi granulomètrica
 

J03D4204 
 

Determinació
norma UNE

 

J03D5205 
 

Comprovació
 

J03D6206 
 

Determinació
 

J03D8208 
 

Assaig de piconatge
103-501 o NLT

 

J03DA209 
 

Determinació 
punts) d'una

 

J03DB20A 
 

Determinació
UNE_EN 1097

 

J03DF30E 
 

Determinació
sòl granular,

 

J03DG30F 
 

Determinació
segons la norma

 

J03DK20H 
 

Determinació
mostra de sòl,

 

J03DM20K 
 

Determinació
  

UNE 103-201

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra
UNE 40-529 

de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat

Materials 

Determinació  quantitativa  dels  compostos  de  sofre  d'una  mostra 
formigons, segons la norma UNE_EN 1744-1 

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de
bituminoses, morters i formigons segons la norma UNE_EN 933

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat,

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106 

Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons

piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
NLT 108 

Determinació  de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
1097-5 

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
granular, segons la norma UNE_EN 1097-2-99 

Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig
norma UNE_EN 933-5 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode
sòl, segons la norma UNE 103-204 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una

201 o NLT 120 

 Operacions de Control  

mostra de material geotèxtil, segons la 0,00  

mesurat sobre perfil teòric  (P - 43)  

mostra  de  granulat  per  a  elaborar 
 

0,00 
 

de granulat per a elaborar mescles 
933-3 

 

0,00 
 

granulat, segons la norma UNE 146130 
 

0,00 
 

segons la norma UNE_EN 933-2 
 

0,00 
 

plàstic) d'una mostra de sòl, segons la 
 

0,00 
 

la norma UNE 103-104 o NLT 106 
 

0,00 
 

segons la norma UNE_EN 933-8 
 

0,00 
 

mostra de sòl, segons la norma UNE 
 

1,00 
 

metodologia  del Próctor  modificat (a tres 
 

0,00 
 

d'una mostra de sòl, segons la norma 
 

0,00 
 

màquina de Los Àngeles d'una mostra de 
 

0,00 
 

matxuqueig d'una mostra de sòl granular, 
 

0,00 
 

mètode del permanganat de sòdic d'una 
 

0,00 
 

d'una mostra de sòl, segons la norma 
 

0,00 
 

  

Planejament  

 113,02  0,00  Si  1  

 

146,84 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

34,52 
 

0,00   

1 
 

28,27 
 

0,00   

1 
 

20,26 
 

0,00   

1 
 

31,18 
 

0,00   

1 
 

31,18 
 

0,00   

1 
 

19,41 
 

0,00   

1 
 

55,70 
 

55,70   

1 
 

93,96 
 

0,00   

1 
 

6,96 
 

0,00   

1 
 

65,76 
 

0,00   

1 
 

26,56 
 

0,00   

1 
 

33,25 
 

0,00   

1 
 

45,38 
 

0,00   

1 
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0,000  1,0000  Estadístic 

14,066   m3 

0,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

4.500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

1.500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

750,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

1.500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

750,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

750,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

750,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Tram 

4.500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

750,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

4.500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

2.250,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

4.500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

5.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Global 
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PLA DE CONTROL
 

 
Tipus de Control:  Execució

 

 
 
 

 
 
 

 

J03DP10M  Determinació
 

J03DR10P  Determinació 
segons la norma

 

J03DS10R  Assaig de càrrega
 

GD5AU011  Drenatge
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

JFA13A0H 
 

Determinació
segons la norma

 

JFA1800A 
 

Assaig  a  tracció, 
trencament)

 

JFA19C01 
 

Assaig d'aixafament
com a màxim,
d'aigua del 

 

GFA1U110  Tub de 
col·locat

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

JFA19C01  Assaig d'aixafament
com a màxim,
d'aigua del 

 
 

 

Obra 
CAPITOL 

C2 

C3 

Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Execució 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT

Determinació  in situ de la humitat i la densitat pel mètode
norma ASTM D 3017 e1 

càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un

Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110

Materials 

Determinació de la temperatura de reblaniment Vicat d'una 
norma UNE_EN_ISO 306 

tracció,  amb  determinació  de  l'esforç  màxim  (en 
trencament) , segons la norma UNE_EN 1452-2 

d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material
a màxim, segons plec de prescripcions tècniques generals

 MOPT 

 PVC de DN 110 mm, per a PN 6 bar, amb unions de
col·locat al fons de la rasa i provat (P - 106) 

Materials 

d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material
a màxim, segons plec de prescripcions tècniques generals

 MOPT 

 

01 
 

Pressupost TORREBESSES
03 ESTRUCTURES 

01 PAS INFERIOR 

05 ALETA 4 

 Operacions de Control  

 
 
 

 
 
 

NLT 103  1,00  

mètode dels isòtops radioactius  d'un sòl,  5,00  

d'un sòl, segons la norma DIN 18134  1,00  

110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN

 mostra de tub de material plàstic, 
 

0,00 
 

(en  el  punt  de  fluència  o  en  el  de 
 

0,00 
 

material plàstic de 400 mm de diàmetre, 
generals per a canonades d'abastament 

 

0,00 
 

de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris

material plàstic de 400 mm de diàmetre, 
generals per a canonades d'abastament 

0,00  

TORREBESSES 

Planejament  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 9,92  9,92  1  

 11,79  58,95  5  

 107,89  107,89  1  

SN 4 kN/m2, inclòs col·locació (P - 92)  

 

70,13 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

111,85 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

165,19 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, 

 165,19  0,00  Si  1  
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1.000,000  M2  3,3300  Tram 

1.000,000  M2  3,3300  Tram 

1.000,000  M2  3,3300  Tram 

6,160   m 

0,000 
 

1,0000 
 

Global 

0,000 
 

1,0000 
 

Global 

0,000 
 

1,0000 
 

Global 

corrosió, 
 

2,400   m 

0,000  1,0000  Global 
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PLA DE CONTROL
 

 

G228U010  Rebliment
mesurat

 
 

Tipus de Control:  Materials
 

 
 
 

 
 
 

 

J03D2202  Anàlisi granulomètrica
104 

 

J03D4204  Determinació
norma UNE

 

J03D7207  Assaig de piconatge
103-500 o NLT

 

J03D8208  Assaig de piconatge
103-501 o NLT

 

J03D9209  Determinació
d'una mostra

 

J03DK20H  Determinació
mostra de sòl,

 

J03DM20K  Determinació
UNE 103-201

 
Tipus de Control:  Execució

 
 
 
 

J03DR10P  Determinació 
segons la norma

 

G228U020  Rebliment
Tècniques,

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

J03D2202  Anàlisi granulomètrica
 

104 

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb 
mesurat sobre perfil teòric (P - 17) 

Materials 

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106 

piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra
NLT 107 

piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
NLT 108 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode
sòl, segons la norma UNE 103-204 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
201 o NLT 120 

Execució 

Determinació  in situ de la humitat i la densitat pel mètode
norma ASTM D 3017 e1 

Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó,
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 18) 

Materials 

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons

 Operacions de Control  

 material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació

 
 
 

 
 
 

segons la norma UNE 103-101 o NLT  0,00  

plàstic) d'una mostra de sòl, segons la  0,00  

mostra de sòl, segons la norma UNE  0,00  

mostra de sòl, segons la norma UNE  1,00  

metodologia del Próctor normal (a tres punts)  0,00  

mètode del permanganat de sòdic d'una  0,00  

d'una mostra de sòl, segons la norma  0,00  

mètode dels isòtops radioactius  d'un sòl, 5,00  

 amb material procedent de la pròpia obra, estesa i

segons la norma UNE 103-101 o NLT  2,00  

Planejament  

compactació segons condicions del Plec de Prescripcions

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 24,63  0,00  1  

 31,18  0,00  1  

 41,36  0,00  1  

 55,70  55,70  1  

 103,34  0,00  1  

 33,25  0,00  1  

 45,38  0,00  1  

 11,79  58,95  5  

i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions

 24,63  49,26  1  
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Prescripcions Tècniques, 77,210   m3 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

5.000,000  M3  1,0000  Estadístic 

5.000,000  M3  1,0000  Estadístic 

5.000,000  M3  1,0000  Estadístic 

2.000,000  M3  1,0000  Tram 

5.000,000  M3  1,0000  Estadístic 

5.000,000  M3  1,0000  Estadístic 

5.000,000  M3  1,0000  Global 

2.000,000  M2  3,3300  Tram 

Prescripcions 1.369,490   m3 

2.500,000  M3  1,0000  Estadístic 
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PLA DE CONTROL
 

  
J03D4204  Determinació

norma UNE
 

J03D7207  Assaig de piconatge
103-500 o NLT

 

J03D8208  Assaig de piconatge
103-501 o NLT

 

J03D9209  Determinació
d'una mostra

 

J03DK20H  Determinació
mostra de sòl,

 

J03DM20K  Determinació
UNE 103-201

 
Tipus de Control:  Execució

 
 

 
 

J03DP10M 
 

Determinació
 

J03DR10P 
 

Determinació 
segons la norma

 

J03DS10R 
 

Assaig de càrrega
 

G229U020  Rebliment
prefabricats

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J03D2202 
 

Anàlisi granulomètrica
 104 
 

J03D2402 
 

Anàlisi granulomètrica
 

0 < =   % 

100 < =   

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106 

piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra
NLT 107 

piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
NLT 108 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode
sòl, segons la norma UNE 103-204 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
201 o NLT 120 

Execució 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT

Determinació  in situ de la humitat i la densitat pel mètode
norma ASTM D 3017 e1 

càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un

Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats 
prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació segons

Materials 

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons

 passa tamís 0,080 mm  <  =  5 

 % passa tamís 80 mm 

 Operacions de Control  

plàstic) d'una mostra de sòl, segons la  2,00  

mostra de sòl, segons la norma UNE  2,00  

mostra de sòl, segons la norma UNE  2,00  

metodologia del Próctor normal (a tres punts)  2,00  

mètode del permanganat de sòdic d'una  2,00  

d'una mostra de sòl, segons la norma  0,00  

NLT 103 
 

13,00 
 

mètode dels isòtops radioactius  d'un sòl, 
 

185,00 
 

d'un sòl, segons la norma DIN 18134 
 

13,00 
 

 de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge 
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, 

segons la norma UNE 103-101 o NLT 
 

0,00 
 

  

segons la norma UNE_EN 933-2 
 

1,00 
 

Planejament  

 31,18  62,36  1  

 41,36  82,72  1  

 55,70  111,40  1  

 103,34  206,68  1  

 33,25  66,50  1  

 45,38  0,00  1  

 

9,92 
 

128,96 
 

1 
 

11,79 
 

2.181,15 
 

5 
 

107,89 
 

1.402,57 
 

1 
 

 transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres
 mesurat sobre perfil teòric (P - 21) 

 

24,63 
 

0,00 
 

1 
 

    
 

20,26 
 

20,26 
 

1 
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2.500,000  M3  1,0000  Estadísti 

 

 
c 

2.500,000  M3  1,0000  Estadístic 

750,000  M3  1,0000  Tram 

2.500,000  M3  1,0000  Estadístic 

2.500,000  M3  1,0000  Estadístic 

5.000,000  M3  1,0000  Global 

450,000 
 

M2 
 

4,0000 
 

Tram 

150,000 
 

M2 
 

4,0000 
 

Tram 

450,000 
 

M2 
 

4,0000 
 

Tram 

testeres i voltes 
 

300,670   m3 

2.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 
   

2.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 
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PLA DE CONTROL
 

 

J03DF30E  Determinació
sòl granular,

 
0 < =   Valor 

 
J03DM20K  Determinació

UNE 103-201
 

G450U070  Formigó
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

J0607708  Mostreig, realització
compressió
UNE 83303,

 
30 < =   Resistència

 
G4B0U020  Acer B 500

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J0B21103 
 

Determinació
segons la norma

 

J0B25101 
 

Determinació
allargament
10002-1 

 

J0B28103 
 

Assaig de doblegament
norma UNE

 

G781U010  Impermeabilització
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

J055G30G  Determinació

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
granular, segons la norma UNE_EN 1097-2-99 

Valor  <  =  40 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
201 o NLT 120 

Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,

Materials 

realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30

83303, UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390.2 

Resistència a compressió (28 dies) 

500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor

Materials 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
norma UNE 36-068 

Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons,

doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer
UNE 36-068 

Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de

Materials 

Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió

 Operacions de Control  

màquina de Los Àngeles d'una mostra de 1,00  

d'una mostra de sòl, segons la norma 0,00  

col·locació, vibrat i curat (P - 27)  

provetes, cura, recapçament i assaig a 
15x30 cm, segons la norma UNE 83300, 

12390.2  i UNE 12390-3 

2,00  

menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 29)  

proveta d'acer per a armar formigons, 
 

0,00 
 

romanent del 0.2%, resistència a la tracció, 
formigons, segons la norma UNE-EN 

 

0,00 
 

d'acer per a armar formigons, segons la 
 

0,00 
 

de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT  0,00  

Planejament  

 65,76  65,76  1  

 45,38  0,00  1  

 75,43  150,86  1  

 

24,84 
 

0,00 
 

1 
 

40.000,000

 

36,63 
 

0,00 
 

1 
 

40.000,000

 

13,94 
 

0,00 
 

1 
 

40.000,000

catiònica (P - 39)  

 63,75  0,00  Si  1  
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2.000,000  M3  1,0000 Estadístic 

5.000,000  M3  1,0000  Global 

71,670   m3 

50,000  M3  1,0000  Tram 

9.441,219   kg 

40.000,000 
 

KG 
 

1,0000 
 

Global 

40.000,000 
 

KG 
 

1,0000 
 

Global 

40.000,000 
 

KG 
 

1,0000 
 

Global 

49,060   m2 

0,000  0,0018  Estadístic 
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PLA DE CONTROL
 

 

139 
 

G7B1U030  Feltre geotextil
pèrdues

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

J7B0A50J  Determinació
norma UNE_EN

 

J7B0D50L  Determinació
de material 

 

J7B0E50L  Determinació
UNE_EN ISO

 
J7B0F50L  Determinació  de

norma UNE_EN
 

J7B0G50N  Determinació
norma UNE

 

G921U020  Base de
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J030A10A 
 

Determinació 
morters i formigons,

 

J030KB0L 
 

Determinació
bituminoses,

 

J030TL0W 
 

Determinació
 

J03D2402 
 

Anàlisi granulomètrica
 

J03D4204 
 

Determinació
norma UNE

 

J03D5205 
 

Comprovació

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament

Materials 

Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra
UNE_EN 965 

Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal
 geotextil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 

Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de 
ISO 10319 

Determinació  de la resistència al punxonament  d'una mostra
UNE_EN ISO 10319 

Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra
UNE 40-529 

de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat

Materials 

Determinació  quantitativa  dels  compostos  de  sofre  d'una  mostra 
formigons, segons la norma UNE_EN 1744-1 

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de
bituminoses, morters i formigons segons la norma UNE_EN 933

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat,

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106 

Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la

 Operacions de Control  

de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

mostra de material geotèxtil, segons la 

longitudinal i transversal, d'una mostra 

 material geotèxtil, segons la norma 

mostra de material geotèxtil, segons la 

mostra de material geotèxtil, segons la 

mesurat sobre perfil teòric  (P - 43) 

0,00  
 
 
0,00  
 
 
0,00  
 
 
0,00  
 
 
0,00  
 
 

mostra  de  granulat  per  a  elaborar 
 

0,00 
 

de granulat per a elaborar mescles 
933-3 

 

0,00 
 

granulat, segons la norma UNE 146130 
 

0,00 
 

segons la norma UNE_EN 933-2 
 

0,00 
 

plàstic) d'una mostra de sòl, segons la 
 

0,00 
 

la norma UNE 103-104 o NLT 106 
 

0,00 
 

Planejament  

amb resistència a la perforació igual o superior a 2350
col·locat (P - 40) 

 49,27  0,00  Si  1  

 61,59  0,00  Si  1  

 82,87  0,00  Si  1  

 71,58  0,00  Si  1  

 113,02  0,00  Si  1  

 

146,84 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

34,52 
 

0,00   

1 
 

28,27 
 

0,00   

1 
 

20,26 
 

0,00   

1 
 

31,18 
 

0,00   

1 
 

31,18 
 

0,00   

1 
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2350 N, inclòs 

 
 
119,810   m2 

0,000  1,0000  Estadístic 

0,000  1,0000  Estadístic 

0,000  1,0000  Estadístic 

0,000  1,0000  Estadístic 

0,000  1,0000  Estadístic 

17,696   m3 

0,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

4.500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

1.500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

750,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

1.500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

750,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 
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PLA DE CONTROL
 

  
J03D6206  Determinació

 

J03D8208  Assaig de piconatge
103-501 o NLT

 

J03DA209  Determinació 
punts) d'una

 

J03DB20A  Determinació
UNE_EN 1097

 

J03DF30E  Determinació
sòl granular,

 

J03DG30F  Determinació
segons la norma

 

J03DK20H  Determinació
mostra de sòl,

 

J03DM20K  Determinació
UNE 103-201

 
Tipus de Control:  Execució

 
 

 
 

J03DP10M 
 

Determinació
 

J03DR10P 
 

Determinació 
segons la norma

 

J03DS10R 
 

Assaig de càrrega
 

GD5AU011  Drenatge
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

JFA13A0H 
 

Determinació
 segons la norma
 

JFA1800A 
 

Assaig  a  tracció, 

  

trencament)

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons

piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
NLT 108 

Determinació  de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
1097-5 

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
granular, segons la norma UNE_EN 1097-2-99 

Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig
norma UNE_EN 933-5 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode
sòl, segons la norma UNE 103-204 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
201 o NLT 120 

Execució 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT

Determinació  in situ de la humitat i la densitat pel mètode
norma ASTM D 3017 e1 

càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un

Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110

Materials 

Determinació de la temperatura de reblaniment Vicat d'una 
norma UNE_EN_ISO 306 

tracció,  amb  determinació  de  l'esforç  màxim  (en 

trencament) , segons la norma UNE_EN 1452-2 

 Operacions de Control  

segons la norma UNE_EN 933-8  0,00  

mostra de sòl, segons la norma UNE  1,00  

metodologia  del Próctor  modificat (a tres  0,00  

d'una mostra de sòl, segons la norma  0,00  

màquina de Los Àngeles d'una mostra de  0,00  

matxuqueig d'una mostra de sòl granular,  0,00  

mètode del permanganat de sòdic d'una  0,00  

d'una mostra de sòl, segons la norma  0,00  

NLT 103 
 

1,00 
 

mètode dels isòtops radioactius  d'un sòl, 
 

5,00 
 

d'un sòl, segons la norma DIN 18134 
 

1,00 
 

110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN

 mostra de tub de material plàstic, 
 

0,00 
 

  

(en  el  punt  de  fluència  o  en  el  de 
 

0,00 
 

  

Planejament  

 19,41  0,00  1  

 55,70  55,70  1  

 93,96  0,00  1  

 6,96  0,00  1  

 65,76  0,00  1  

 26,56  0,00  1  

 33,25  0,00  1  

 45,38  0,00  1  

 

9,92 
 

9,92 
 

1 
 

11,79 
 

58,95 
 

5 
 

107,89 
 

107,89 
 

1 
 

SN 4 kN/m2, inclòs col·locació (P - 92)  

 

70,13 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

     

111,85 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
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750,000  M3  1,0000  Estadísti 

 

 
c 

750,000  M3  1,0000  Tram 

4.500,000  M3  1,0000  Estadístic 

750,000  M3  1,0000  Estadístic 

4.500,000  M3  1,0000  Estadístic 

2.250,000  M3  1,0000  Estadístic 

4.500,000  M3  1,0000  Estadístic 

5.000,000  M3  1,0000  Global 

1.000,000 
 

M2 
 

3,3300 
 

Tram 

1.000,000 
 

M2 
 

3,3300 
 

Tram 

1.000,000 
 

M2 
 

3,3300 
 

Tram 

7,750   m 

0,000 
 

1,0000 
 

Global 
  

0,000 
 

1,0000 
 

Global 
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PLA DE CONTROL
 

 

JFA19C01  Assaig d'aixafament
com a màxim,
d'aigua del 

 

GFA1U110  Tub de 
col·locat

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

JFA19C01  Assaig d'aixafament
com a màxim,
d'aigua del 

 
 

 

Obra 
CAPITOL 

C2 

C3 
 

G450U070  Formigó
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

J0607708  Mostreig, realització
compressió
UNE 83303,

 
30 < =   Resistència

 
G4B0U020  Acer B 500

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

J0B21103  Determinació

segons la norma

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material
a màxim, segons plec de prescripcions tècniques generals

 MOPT 

 PVC de DN 110 mm, per a PN 6 bar, amb unions de
col·locat al fons de la rasa i provat (P - 106) 

Materials 

d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material
a màxim, segons plec de prescripcions tècniques generals

 MOPT 

 

01 
 

Pressupost TORREBESSES
03 ESTRUCTURES 

02 PONT 

01 TAULER 

Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,

Materials 

realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30

83303, UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390.2 

Resistència a compressió (28 dies) 

500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor

Materials 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta

norma UNE 36-068 

 Operacions de Control  

material plàstic de 400 mm de diàmetre, 
generals per a canonades d'abastament 

0,00  

de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris

material plàstic de 400 mm de diàmetre, 
generals per a canonades d'abastament 

0,00  

TORREBESSES 

col·locació, vibrat i curat (P - 27)  

provetes, cura, recapçament i assaig a 
15x30 cm, segons la norma UNE 83300, 

12390.2  i UNE 12390-3 

3,00  

menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 29)  

proveta d'acer per a armar formigons,  1,00  

Planejament  

 165,19  0,00  Si  1  

d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, 

 165,19  0,00  Si  1  

 75,43  226,29  1  

 24,84  24,84  1  40.000,000
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0,000  1,0000  Global 

corrosió, 2,400   m 

0,000  1,0000  Global 

120,374   m3 

50,000  M3  1,0000  Tram 

22.629,220   kg 

40.000,000  KG  1,0000  Global 
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PLA DE CONTROL
 

 
J0B25101 

 
Determinació
allargament
10002-1 

 

J0B28103 
 

Assaig de doblegament
norma UNE

 

G4L1U110  Biga prefabricada
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

JZ122205  Jornada  d'inspecció 
corresponent

 

G4Z7U012  Formació
macàniques,

 
 

Tipus de Control:  Execució
 
 

 
 

J441HH00 
 

Determinació
 

J7J1AA00 
 

Assaig de tracció
 

G4ZBU030  Suport de
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J0713104 
 

Mesura de 
UNE EN 1015

 

J071530C 
 

Elaboració, 
160x40x40 

 

J4ZBC205 
 

Determinació
segons a norma

 

J4ZBD206 
 

Determinació
  

UNE 53-566

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons,

doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer
UNE 36-068 

prefabricada de formigó amb armadures pretesades, 

Materials 

d'inspecció  i  control  a  planta  de  prefabricats,  incloent 
corresponent 

Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil
macàniques, inclòs formació de la caixa (P - 35) 

Execució 

Determinació de la força d'apretada (´´par de apriete´´) d'una unió

tracció d'un pern d'ancoratge d'un junt de dilatació 

de neoprè tefló de qualsevol tipus, inclosa la part proporcional

Materials 

 la consistència pel mètode alternatiu d'una mostra
1015-4 

Elaboració,  cura,  assaig  a  flexió  i compressió  d'una  sèrie 
 mm, segons la norma UNE EN 1015-11 

Determinació del mòdul d'elasticitat transversal (cizallament) 
norma UNE 53-630 

Determinació de la resistència a compressió d'un recolzament

566 

 Operacions de Control  

romanent del 0.2%, resistència a la tracció, 
formigons, segons la norma UNE-EN 

 
1,00 

 

d'acer per a armar formigons, segons la 
 

1,00 
 

 tipus doble T, de 140 cm de cantell, totalment col·locada

incloent  la  realització  de  l'informe 1,00  

perfil de cautxú armat, per a absorbir moviments de 

unió cargolada 
 

20,00 
 

 
 

4,00 
 

proporcional de xapa d'acer inoxidable i morter d'anivellament,

mostra de morter fresc, segons la norma 
 

1,00 
 

sèrie  de  tres  provetes  prismàtiques  de 
 

1,00 
 

 d'un recolzament de neoprè armat, 
 

1,00 
 

recolzament de neoprè armat, segons la norma 
 

1,00 
 

  

Planejament  

 
36,63 

 
36,63 

 
1 

 
40.000,000

 

13,94 
 

13,94 
 

1 
 

40.000,000

col·locada (P - 34)  

 470,68  470,68  Si  1  

 50 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions 

 

14,46 
 

289,20 
 

1 
 

 

24,42 
 

97,68 
 

1 
 

d'anivellament, col·locat (P - 36)  

 

14,46 
 

14,46 
 

Si 
 

1 
 

73,94 
 

73,94 
 

Si 
 

1 
 

695,78 
 

695,78 
 

Si 
 

1 
 

274,84 
 

274,84 
 

Si 
 

1 
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40.000,000 
 

KG 
 

1,0000 
 

Global 

40.000,000 
 

KG 
 

1,0000 
 

Global 

293,630   m 

0,000  1,0000  Global 

fixacions 48,720   m 

2,500 
 

M 
 

1,0000 
 

Tram 

15,000 
 

M 
 

1,0000 
 

Tram 

74,880   dm3 

0,000 
 

0,0005 
 

Global 

0,000 
 

0,0005 
 

Tram 

0,000 
 

1,0000 
 

Global 

0,000 
 

1,0000 
 

Global 
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PLA DE CONTROL
 

  
J4ZBE507  Determinació

o junt de dilatació,
 

J4ZBJ308  Comprovació
1016 

 

J4ZBWV01  Determinació 
obtenció del

 

J7J11101  Determinació
UNE 53-628

 

J7J14101  Determinació
53-628 

 

J7J15101  Determinació 
d'estanqueïtat,

 

J7J16101  Determinació 
segons la norma

 

J7J18101  Determinació
mostra de junt

 

J7J1B604  Determinació 
elastomèric,

 

J7J1H603  Determinació
53-633 

 

J7J1K602  Determinació
segons la norma

 

G711U010  Membrana
acabada

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

J055G30G  Determinació
139 

 

GB12U104  Barana 

tubs travessers

segons 

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Determinació de l'adherència entre l'elastòmer i les armadures
dilatació, segons la norma UNE 53-565 

Comprovació del comportament dinàmic d'un recolzament de

Determinació  del diagrama  tensió-deformació  de les plaques 
del límit elàstic i de la tensió de trencament, segons les

Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
628 

Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat,

Determinació  de  la  deformació  romanent  mesurada  al  cap 
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53-628 

Determinació  de  l'envelliment  al cap  de  72  h  a  100°C  d'una 
norma UNE 53-628 

Determinació de la variació de la duresa experimentada després
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53-628 

Determinació  de  la  resistència  a  baixa  temperatura  (no  fragilitat) 
elastomèric, segons la norma UNE 53-541 

Determinació del tipus d'elastòmer per espectrofotometria  d'infrarrojos,

Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
norma UNE 53-558 

Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)
acabada (P - 37) 

Materials 

Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió

 metàl·lica, tipus PMA2/12a, d'1,20 m d'alçària, incloent

travessers de 60 mm de diàmetre de 3 mm de gruix, tot

 detalls plànols (P - 54) 

 Operacions de Control  

armadures d'un recolzament de neoprè armat  1,00  

de neoprè, segons la norma MELC  1,00  

plaques  d'acer  d'armat  de neopré,  amb  1,00  
les normes UNE-EN 10002-1 

junt d'estanqueïtat, segons la norma  1,00  

d'estanqueïtat, segons la norma UNE  1,00  

cap  de  24  h  d'una  mostra  de  junt  1,00  

d'una  mostra  de  junt  d'estanqueïtat,  1,00  

després de l'assaig d'envelliment d'una  1,00  

fragilitat)  d'una  mostra  de  material  1,00  

d'infrarrojos, segons la norma UNE  1,00  

d'una mostra de material elastomèric,  1,00  

LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de tauler de

d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 1,00  

incloent muntants cada 2 m de ànima de xapa de 6 mm

tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de

Planejament  

 703,01  703,01  Si  1  

 122,44  122,44  Si  1  

 91,57  91,57  Si  1  

 77,25  77,25  Si  1  

 34,83  34,83  Si  1  

 78,71  78,71  Si  1  

 45,49  45,49  Si  1  

 55,22  55,22  Si  1  

 79,12  79,12  Si  1  

 280,72  280,72  Si  1  

 42,70  42,70  Si  1  

de pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,

 63,75  63,75  Si  1  

mm de gruix, en forma de J invertida de cares corbes,

de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment
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0,000  1,0000  Global 
 

0,000  1,0000  Global 

0,000  1,0000  Global 

0,000  1,0000  Global 

0,000  1,0000  Global 

0,000  1,0000  Global 

0,000  1,0000  Global 

0,000  1,0000  Global 

0,000  1,0000  Global 

0,000  1,0000  Global 

0,000  1,0000  Global 

encavalcaments, totalment 
 

612,900   m2 

0,000  0,0003  Estadístic 

corbes, amb quatre  69,000   m 

totalment col·locada 
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PLA DE CONTROL
 
 

Tipus de Control:  Materials
 

 
 
 

 
 
 

 

J89XA102  Determinació 
norma UNE

 

J89XXX01  Assaig d'adherència
UNE-EN ISO

 

JB121600  Comprovació

 
 

Obra 

CAPITOL 

C2 

C3 
 

G228U065  Rebliment
seleccionat

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J03D2202 
 

Anàlisi granulomètrica
104 

 

J03D4204 
 

Determinació
norma UNE

 

J03D7207 
 

Assaig de piconatge
103-500 o NLT

 

J03D8208 
 

Assaig de piconatge
103-501 o NLT

 

J03D9209 
 

Determinació
d'una mostra

 

J03DK20H 
 

Determinació
  

mostra de sòl,

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Materials 

Determinació  de la massa  per unitat de superfície  d'una  pel.lícula 
UNE-EN ISO 1461 

d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes
ISO 1461 

Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana

01 Pressupost TORREBESSES

03 ESTRUCTURES 

02 PONT 

02 ESTREP 1 

Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó
seleccionat tipus 3 especial, procedent de préstec, estesa 

Materials 

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106 

piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra
NLT 107 

piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
NLT 108 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode

sòl, segons la norma UNE 103-204 

 Operacions de Control  

 
 
 

 
 
 

pel.lícula  de galvanitzat,  segons  la  1,00  

mètodes no destructius, segons la norma  1,00  

barana metàl·lica o mixta  1,00  

TORREBESSES 

formigó i obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics
 i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions

segons la norma UNE 103-101 o NLT 
 

0,00 
 

plàstic) d'una mostra de sòl, segons la 
 

0,00 
 

mostra de sòl, segons la norma UNE 
 

0,00 
 

mostra de sòl, segons la norma UNE 
 

1,00 
 

metodologia del Próctor normal (a tres punts) 
 

0,00 
 

mètode del permanganat de sòdic d'una 
 

0,00 
 

  

Planejament  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 33,75  33,75  1  

 30,02  30,02  1  

 21,70  21,70  1  

metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -

 

24,63 
 

0,00 
 

1 
 

31,18 
 

0,00 
 

1 
 

41,36 
 

0,00 
 

1 
 

55,70 
 

55,70 
 

1 
 

103,34 
 

0,00 
 

1 
 

33,25 
 

0,00 
 

1 
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100,000  M  1,0000  Estadístic 

100,000  M  1,0000  Estadístic 

100,000  M  1,0000  Estadístic 

amb sòl 
- 20) 

 

261,820   m3 

2.500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

2.500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

2.500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

750,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Tram 

2.500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

2.500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 
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PLA DE CONTROL
 

 

J03DM20K  Determinació
UNE 103-201

 

 

Tipus de Control:  Execució
 
 

 
 

J03DP10M 
 

Determinació
 

J03DR10P 
 

Determinació 
segons la norma

 

J03DS10R 
 

Assaig de càrrega
 

G229U020  Rebliment
prefabricats

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J03D2202 
 

Anàlisi granulomètrica
104 

 

J03D2402 
 

Anàlisi granulomètrica
 

J03DF30E 
 

Determinació
sòl granular,

 

J03DM20K 
 

Determinació
UNE 103-201

 

G3G5U130  Execució
de trepant,
d'abocament

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

J03D3203  Determinació

segons la norma

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
201 o NLT 120 

Execució 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT

Determinació  in situ de la humitat i la densitat pel mètode
norma ASTM D 3017 e1 

càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un

Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats 
prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació segons

Materials 

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
granular, segons la norma UNE_EN 1097-2-99 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
201 o NLT 120 

Execució de pantalla de 80 cm de gruix, amb formigó HA-25
trepant, col·locació d'armadures (sense subministrament,

d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 23) 

Materials 

Determinació del percentatge de material que passa pel tamís

norma UNE 7-135-58 o NLT 152-89 

 Operacions de Control  

d'una mostra de sòl, segons la norma 0,00  

NLT 103 
 

3,00 
 

mètode dels isòtops radioactius  d'un sòl, 
 

35,00 
 

d'un sòl, segons la norma DIN 18134 
 

3,00 
 

 de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge 
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, 

segons la norma UNE 103-101 o NLT 
 

0,00 
 

segons la norma UNE_EN 933-2 
 

0,00 
 

màquina de Los Àngeles d'una mostra de 
 

0,00 
 

d'una mostra de sòl, segons la norma 
 

0,00 
 

25 i llots tixotròpics, incloent excavació en qualsevol
subministrament, elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega

tamís 0.080 UNE d'una mostra de sòl,  0,00  

Planejament  

 45,38  0,00  1  

 

9,92 
 

29,76 
 

1 
 

11,79 
 

412,65 
 

5 
 

107,89 
 

323,67 
 

1 
 

 transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres
 mesurat sobre perfil teòric (P - 21) 

 

24,63 
 

0,00 
 

1 
 

 

20,26 
 

0,00 
 

1 
 

 

65,76 
 

0,00 
 

1 
 

 

45,38 
 

0,00 
 

1 
 

qualsevol tipus de terreny amb parts proporcionals de roca amb
càrrega i transport dels productes de excavació a l'abocador,

 15,34  0,00  Si  1  
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5.000,000  M3  1,0000  Global 

450,000 
 

M2 
 

4,0000 
 

Tram 

150,000 
 

M2 
 

4,0000 
 

Tram 

450,000 
 

M2 
 

4,0000 
 

Tram 

testeres i voltes 
 

19,500   m3 

2.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

2.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

2.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

5.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Global 

amb utilització 
l'abocador, cànon 

 

194,220   m2 

0,000  20,0000  Estadístic 
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PLA DE CONTROL
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
J03D4204  Determinació

norma UNE
 

J0607708  Mostreig, realització
compressió
UNE 83303,

 
25 < =   Resistència

 
J3Z51100  Determinació

 

J3Z52100  Determinació
 

J3Z53100  Determinació
 

G450U060  Formigó
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

J0607708  Mostreig, realització
compressió
UNE 83303,

 
25 < =   Resistència

 
G4B0U020  Acer B 500

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J0B21103 
 

Determinació
segons la norma

 

J0B25101 
 

Determinació
allargament
10002-1 

 

J0B28103 
 

Assaig de doblegament

  

norma UNE
 

G781U010  Impermeabilització

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106 

realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30

83303, UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390.2 

Resistència a compressió (28 dies) 

Determinació de la viscositat d'un llot tixotròpic (con de Marsch)

Determinació de la densitat d'un llot tixotròpic  

Determinació del pH amb paper indicador, d'un llot tixotròpic  

Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,

Materials 

realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30

83303, UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390.2 

Resistència a compressió (28 dies) 

500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor

Materials 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
norma UNE 36-068 

Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons,

doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer

UNE 36-068 

Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de

 Operacions de Control  

plàstic) d'una mostra de sòl, segons la  0,00  

provetes, cura, recapçament i assaig a  4,00  
15x30 cm, segons la norma UNE 83300, 

12390.2  i UNE 12390-3 

Marsch)  1,00  

1,00  

 1,00  

col·locació, vibrat i curat (P - 26)  

provetes, cura, recapçament i assaig a 
15x30 cm, segons la norma UNE 83300, 

12390.2  i UNE 12390-3 

8,00  

menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 29)  

proveta d'acer per a armar formigons, 
 

1,00 
 

romanent del 0.2%, resistència a la tracció, 
formigons, segons la norma UNE-EN 

 

1,00 
 

d'acer per a armar formigons, segons la 
 

1,00 
 

  

de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

Planejament  

 31,18  0,00  Si  1  

 75,43  301,72  1  

 44,41  44,41  Si  1  

 22,21  22,21  Si  1  

 19,03  19,03  Si  1  

 75,43  603,44  1  

 

24,84 
 

24,84 
 

1 
 

40.000,000

 

36,63 
 

36,63 
 

1 
 

40.000,000

 

13,94 
 

13,94 
 

1 
 

40.000,000

    

catiònica (P - 39)  
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0,000  20,0000  Estadísti 

 

 
c 

50,000  M3  0,9320  Tram 

0,000  20,0000  Tram 

0,000  20,0000  Tram 

0,000  20,0000  Tram 

364,234   m3 

50,000  M3  1,0000  Tram 

45.879,025   kg 

40.000,000 
 

KG 
 

1,0000 
 

Global 

40.000,000 
 

KG 
 

1,0000 
 

Global 

40.000,000 
 

KG 
 

1,0000 
 

Global 
   

345,920   m2 
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PLA DE CONTROL
 
 

Tipus de Control:  Materials
 

 
 
 

 
 
 

 

J055G30G  Determinació
139 

 

G7B1U030  Feltre geotextil
pèrdues

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J7B0A50J 
 

Determinació
norma UNE_EN

 

J7B0D50L 
 

Determinació
de material 

 

J7B0E50L 
 

Determinació
UNE_EN ISO

 

J7B0F50L 
 

Determinació  de
norma UNE_EN

 

J7B0G50N 
 

Determinació
norma UNE

 

GD5AU216  Drenatge
tub, geotextil

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J03D2202 
 

Anàlisi granulomètrica
 104 
 

J03D2402 
 

Anàlisi granulomètrica
 

0 < =   % 

100 < =   

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Materials 

Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió

geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament

Materials 

Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra
UNE_EN 965 

Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal
 geotextil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 

Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de 
ISO 10319 

Determinació  de la resistència al punxonament  d'una mostra
UNE_EN ISO 10319 

Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra
UNE 40-529 

Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160
geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols (P

Materials 

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons

 passa tamís 0,8 mm  <  =  50 

 % passa tamís 80 mm 

 Operacions de Control  

 
 
 

 
 
 

d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT  0,00  

de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

mostra de material geotèxtil, segons la 
 

0,00 
 

longitudinal i transversal, d'una mostra 
 

0,00 
 

 material geotèxtil, segons la norma 
 

0,00 
 

mostra de material geotèxtil, segons la 
 

0,00 
 

mostra de material geotèxtil, segons la 
 

0,00 
 

160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN
(P - 94) 

segons la norma UNE 103-101 o NLT 
 

1,00 
 

  

segons la norma UNE_EN 933-2 
 

1,00 
 

Planejament  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 63,75  0,00  Si  1  

amb resistència a la perforació igual o superior a 2350
col·locat (P - 40) 

 

49,27 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

61,59 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

82,87 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

71,58 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

113,02 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base

 

24,63 
 

24,63 
 

1 
 

    
 

20,26 
 

20,26 
 

1 
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0,000  0,0018  Estadístic 

2350 N, inclòs 
 

91,000   m2 

0,000 
 

1,0000 
 

Estadístic 

0,000 
 

1,0000 
 

Estadístic 

0,000 
 

1,0000 
 

Estadístic 

0,000 
 

1,0000 
 

Estadístic 

0,000 
 

1,0000 
 

Estadístic 

base de formigó, 
 

26,000   m 

2.000,000 
 

M3 
 

0,2800 
 

Estadístic 
   

2.000,000 
 

M3 
 

0,2800 
 

Estadístic 
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PLA DE CONTROL
 

  
J03DF30E  Determinació

sòl granular,
 

J03DM20K  Determinació
UNE 103-201

 

J7B0A50J  Determinació
norma UNE_EN

 

J7B0D50L  Determinació
de material 

 

J7B0E50L  Determinació
UNE_EN ISO

 

J7B0F50L  Determinació  de
norma UNE_EN

 

J7B0G50N  Determinació
norma UNE

 

GFA1U112  Tub de 
col·locat

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

JFA19C01  Assaig d'aixafament
com a màxim,
d'aigua del 

 
 

 

Obra 
CAPITOL 

C2 

C3 
 

G228U065  Rebliment
seleccionat

 
 

Tipus de Control:  Materials

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
granular, segons la norma UNE_EN 1097-2-99 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
201 o NLT 120 

Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra
UNE_EN 965 

Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal
 geotextil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 

Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de 
ISO 10319 

Determinació  de la resistència al punxonament  d'una mostra
UNE_EN ISO 10319 

Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra
UNE 40-529 

 PVC de DN 125 mm, per a PN 6 bar, amb unions de
col·locat al fons de la rasa i provat (P - 107) 

Materials 

d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material
a màxim, segons plec de prescripcions tècniques generals

 MOPT 

 

01 
 

Pressupost TORREBESSES
03 ESTRUCTURES 

02 PONT 

03 ESTREP 2 

Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó
seleccionat tipus 3 especial, procedent de préstec, estesa 

Materials 

 Operacions de Control  

màquina de Los Àngeles d'una mostra de  0,00  

d'una mostra de sòl, segons la norma  0,00  

mostra de material geotèxtil, segons la  1,00  

longitudinal i transversal, d'una mostra  1,00  

 material geotèxtil, segons la norma  1,00  

mostra de material geotèxtil, segons la  1,00  

mostra de material geotèxtil, segons la  1,00  

de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris

material plàstic de 400 mm de diàmetre, 
generals per a canonades d'abastament 

0,00  

TORREBESSES 

formigó i obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics
 i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions

Planejament  

 65,76  0,00  1  

 45,38  0,00  1  

 49,27  49,27  Si  1  

 61,59  61,59  Si  1  

 82,87  82,87  Si  1  

 71,58  71,58  Si  1  

 113,02  113,02  Si  1  

d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, 

 165,19  0,00  Si  1  

metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
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2.000,000  M3  0,2800  Estadísti 

 

 
c 

5.000,000  M3  1,0000  Global 

0,000  2,2000  Estadístic 

0,000  2,2000  Estadístic 

0,000  2,2000  Estadístic 

0,000  2,2000  Estadístic 

0,000  2,2000  Estadístic 

corrosió, 
 

1,700   m 

0,000  1,0000  Global 

amb sòl 
- 20) 

 

255,778   m3 
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PLA DE CONTROL
 

  
J03D2202  Anàlisi granulomètrica

104 
 

J03D4204  Determinació
norma UNE

 

J03D7207  Assaig de piconatge
103-500 o NLT

 

J03D8208  Assaig de piconatge
103-501 o NLT

 

J03D9209  Determinació
d'una mostra

 

J03DK20H  Determinació
mostra de sòl,

 

J03DM20K  Determinació
UNE 103-201

 
Tipus de Control:  Execució

 
 

 
 

J03DP10M 
 

Determinació
 

J03DR10P 
 

Determinació 
segons la norma

 

J03DS10R 
 

Assaig de càrrega
 

G229U020  Rebliment
prefabricats

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J03D2202 
 

Anàlisi granulomètrica
 104 
 

J03D2402 
 

Anàlisi granulomètrica

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106 

piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra
NLT 107 

piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
NLT 108 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode
sòl, segons la norma UNE 103-204 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
201 o NLT 120 

Execució 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT

Determinació  in situ de la humitat i la densitat pel mètode
norma ASTM D 3017 e1 

càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un

Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats 
prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació segons

Materials 

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons

 Operacions de Control  

segons la norma UNE 103-101 o NLT  0,00  

plàstic) d'una mostra de sòl, segons la  0,00  

mostra de sòl, segons la norma UNE  0,00  

mostra de sòl, segons la norma UNE  1,00  

metodologia del Próctor normal (a tres punts)  0,00  

mètode del permanganat de sòdic d'una  0,00  

d'una mostra de sòl, segons la norma  0,00  

NLT 103 
 

3,00 
 

mètode dels isòtops radioactius  d'un sòl, 
 

35,00 
 

d'un sòl, segons la norma DIN 18134 
 

3,00 
 

 de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge 
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, 

segons la norma UNE 103-101 o NLT 
 

0,00 
 

  

segons la norma UNE_EN 933-2 
 

0,00 
 

Planejament  

 24,63  0,00  1  

 31,18  0,00  1  

 41,36  0,00  1  

 55,70  55,70  1  

 103,34  0,00  1  

 33,25  0,00  1  

 45,38  0,00  1  

 

9,92 
 

29,76 
 

1 
 

11,79 
 

412,65 
 

5 
 

107,89 
 

323,67 
 

1 
 

 transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres
 mesurat sobre perfil teòric (P - 21) 

 

24,63 
 

0,00 
 

1 
 

    
 

20,26 
 

0,00 
 

1 
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2.500,000  M3  1,0000  Estadísti 

 

 
c 

2.500,000  M3  1,0000  Estadístic 

2.500,000  M3  1,0000  Estadístic 

750,000  M3  1,0000  Tram 

2.500,000  M3  1,0000  Estadístic 

2.500,000  M3  1,0000  Estadístic 

5.000,000  M3  1,0000  Global 

450,000 
 

M2 
 

4,0000 
 

Tram 

150,000 
 

M2 
 

4,0000 
 

Tram 

450,000 
 

M2 
 

4,0000 
 

Tram 

testeres i voltes 
 

19,050   m3 

2.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 
   

2.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 



Enllaç de la C-12 i LV-7004. Torrebesses 
 

 
 
 
 
 

PLA DE CONTROL
 

 
J03DF30E 

 
Determinació
sòl granular,

 

J03DM20K 
 

Determinació
UNE 103-201

 

G3G5U130  Execució
de trepant,
d'abocament

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

J03D3203  Determinació
segons la norma

 

J03D4204  Determinació
norma UNE

 

J0607708  Mostreig, realització
compressió
UNE 83303,

 
25 < =   Resistència

 
J3Z51100  Determinació

J3Z52100  Determinació

J3Z53100  Determinació

G450U060  Formigó
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J0607708 
 

Mostreig, realització
 compressió
 UNE 83303,

 
25 < =   Resistència

 
G4B0U020  Acer B 500

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
granular, segons la norma UNE_EN 1097-2-99 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
201 o NLT 120 

Execució de pantalla de 80 cm de gruix, amb formigó HA-25
trepant, col·locació d'armadures (sense subministrament,

d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 23) 

Materials 

Determinació del percentatge de material que passa pel tamís
norma UNE 7-135-58 o NLT 152-89 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106 

realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30

83303, UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390.2 

Resistència a compressió (28 dies) 

Determinació de la viscositat d'un llot tixotròpic (con de Marsch)

Determinació de la densitat d'un llot tixotròpic  

Determinació del pH amb paper indicador, d'un llot tixotròpic  

Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,

Materials 

realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30

83303, UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390.2 

Resistència a compressió (28 dies) 

500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor

 Operacions de Control  

màquina de Los Àngeles d'una mostra de 
 

0,00 
 

d'una mostra de sòl, segons la norma 
 

0,00 
 

25 i llots tixotròpics, incloent excavació en qualsevol
subministrament, elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega

tamís 0.080 UNE d'una mostra de sòl, 

plàstic) d'una mostra de sòl, segons la 

provetes, cura, recapçament i assaig a 
15x30 cm, segons la norma UNE 83300, 

12390.2  i UNE 12390-3 

0,00  
 
 
0,00  
 
 
4,00  

Marsch)  1,00  

1,00  

 1,00  

col·locació, vibrat i curat (P - 26)  

provetes, cura, recapçament i assaig a 
 

7,00 
 

15x30 cm, segons la norma UNE 83300,  
12390.2  i UNE 12390-3 

menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 29)  

Planejament  

 
65,76 

 
0,00 

 
1 

 

 

45,38 
 

0,00 
 

1 
 

qualsevol tipus de terreny amb parts proporcionals de roca amb
càrrega i transport dels productes de excavació a l'abocador,

 15,34  0,00  Si  1  

 31,18  0,00  Si  1  

 75,43  301,72  1  

 44,41  44,41  Si  1  

 22,21  22,21  Si  1  

 19,03  19,03  Si  1  

 

75,43 
 

528,01 
 

1 
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2.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

5.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Global 

amb utilització 
l'abocador, cànon 

 

194,220   m2 

0,000  20,0000  Estadístic 

0,000  20,0000  Estadístic 

50,000  M3  0,9320  Tram 

0,000  20,0000  Tram 

0,000  20,0000  Tram 

0,000  20,0000  Tram 

317,362   m3 

50,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Tram 

43.624,436   kg 
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PLA DE CONTROL
 
 

Tipus de Control:  Materials
 

 
 
 

 
 
 

 

J0B21103  Determinació
segons la norma

 

J0B25101  Determinació
allargament
10002-1 

 

J0B28103  Assaig de doblegament
norma UNE

 

G781U010  Impermeabilització
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

J055G30G  Determinació
139 

 

G7B1U030  Feltre geotextil
pèrdues

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J7B0A50J 
 

Determinació
norma UNE_EN

 

J7B0D50L 
 

Determinació
de material 

 

J7B0E50L 
 

Determinació
UNE_EN ISO

 

J7B0F50L 
 

Determinació  de
norma UNE_EN

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Materials 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
norma UNE 36-068 

Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons,

doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer
UNE 36-068 

Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de

Materials 

Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió

geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament

Materials 

Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra
UNE_EN 965 

Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal
 geotextil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 

Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de 
ISO 10319 

Determinació  de la resistència al punxonament  d'una mostra
UNE_EN ISO 10319 

 Operacions de Control  

 
 
 

 
 
 

proveta d'acer per a armar formigons,  1,00  

romanent del 0.2%, resistència a la tracció,  1,00  
formigons, segons la norma UNE-EN 

d'acer per a armar formigons, segons la  1,00  

de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 0,00  

de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

mostra de material geotèxtil, segons la 
 

0,00 
 

longitudinal i transversal, d'una mostra 
 

0,00 
 

 material geotèxtil, segons la norma 
 

0,00 
 

mostra de material geotèxtil, segons la 
 

0,00 
 

Planejament  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 24,84  24,84  1  40.000,000

 36,63  36,63  1  40.000,000

 13,94  13,94  1  40.000,000

catiònica (P - 39)  

 63,75  0,00  Si  1  

amb resistència a la perforació igual o superior a 2350
col·locat (P - 40) 

 

49,27 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

 

61,59 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

 

82,87 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

 

71,58 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
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40.000,000  KG  1,0000  Global 

40.000,000  KG  1,0000  Global 

40.000,000  KG  1,0000  Global 

311,600   m2 

0,000  0,0018  Estadístic 

2350 N, inclòs 88,900   m2 

0,000 
 

1,0000 
 

Estadístic 

0,000 
 

1,0000 
 

Estadístic 

0,000 
 

1,0000 
 

Estadístic 

0,000 
 

1,0000 
 

Estadístic 
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PLA DE CONTROL
 

 

J7B0G50N  Determinació
norma UNE

 

GD5AU216  Drenatge
tub, geotextil

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J03D2202 
 

Anàlisi granulomètrica
 104 
 

J03D2402 
 

Anàlisi granulomètrica
 

0 < =   % 

100 < =   
 

 
J03DF30E 

 
Determinació
sòl granular,

 

J03DM20K 
 

Determinació
UNE 103-201

 

J7B0A50J 
 

Determinació
norma UNE_EN

 

J7B0D50L 
 

Determinació
de material

 

J7B0E50L 
 

Determinació
UNE_EN ISO

 

J7B0F50L 
 

Determinació  de
norma UNE_EN

 

J7B0G50N 
 

Determinació
norma UNE

 

GFA1U112  Tub de 
col·locat

 
 

Tipus de Control:  Materials

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra
UNE 40-529 

Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160
geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols (P

Materials 

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons

 passa tamís 0,8 mm  <  =  50 

 % passa tamís 80 mm 

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
granular, segons la norma UNE_EN 1097-2-99 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
201 o NLT 120 

Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra
UNE_EN 965 

Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal
material geotextil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 

Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de 
ISO 10319 

Determinació  de la resistència al punxonament  d'una mostra
UNE_EN ISO 10319 

Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra
UNE 40-529 

 PVC de DN 125 mm, per a PN 6 bar, amb unions de
col·locat al fons de la rasa i provat (P - 107) 

Materials 

 Operacions de Control  

mostra de material geotèxtil, segons la 0,00  

160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN
(P - 94) 

segons la norma UNE 103-101 o NLT 
 

0,00 
 

  

segons la norma UNE_EN 933-2 
 

0,00 
 

màquina de Los Àngeles d'una mostra de 
 

1,00 
 

d'una mostra de sòl, segons la norma 
 

0,00 
 

mostra de material geotèxtil, segons la 
 

0,00 
 

longitudinal i transversal, d'una mostra 
 

0,00 
 

 material geotèxtil, segons la norma 
 

0,00 
 

mostra de material geotèxtil, segons la 
 

0,00 
 

mostra de material geotèxtil, segons la 
 

0,00 
 

de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris

Planejament  

 113,02  0,00  Si  1  

SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base

 

24,63 
 

0,00 
 

1 
 

    
 

20,26 
 

0,00 
 

1 
 

 
65,76 

 
65,76 

  
1 

 

45,38 
 

0,00   

1 
 

49,27 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

61,59 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

82,87 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

71,58 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

113,02 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, 
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0,000  1,0000  Estadístic 

base de formigó, 25,400   m 

2.000,000 
 

M3 
 

0,2800 
 

Estadístic 
   

2.000,000 
 

M3 
 

0,2800 
 

Estadístic 

2.000,000 
 

M3 
 

0,2800 
 

Estadístic 

5.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Global 

0,000   

2,2000 
 

Estadístic 

0,000   

2,2000 
 

Estadístic 

0,000   

2,2000 
 

Estadístic 

0,000   

2,2000 
 

Estadístic 

0,000   

2,2000 
 

Estadístic 

corrosió, 
 

1,700   m 
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PLA DE CONTROL
 

 
JFA19C01 

 
Assaig d'aixafament

 com a màxim,
 d'aigua del 

 

 
 

Obra 
CAPITOL 

C2 

C3 

C4 
 

G3G5U130  Execució
de trepant,
d'abocament

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

J03D3203  Determinació
segons la norma

 

J03D4204  Determinació
norma UNE

 

J0607708  Mostreig, realització
compressió
UNE 83303,

 
25 < =   Resistència

 
J3Z51100  Determinació

J3Z52100  Determinació

J3Z53100  Determinació

G450U060  Formigó
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J0607708 
 

Mostreig, realització

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material
màxim, segons plec de prescripcions tècniques generals

 MOPT 

 

01 
 

Pressupost TORREBESSES
03 ESTRUCTURES 

02 PONT 

04 MURS 

01 MURS 1I, 2D, 2I 

Execució de pantalla de 80 cm de gruix, amb formigó HA-25
trepant, col·locació d'armadures (sense subministrament,

d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 23) 

Materials 

Determinació del percentatge de material que passa pel tamís
norma UNE 7-135-58 o NLT 152-89 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106 

realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30

83303, UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390.2 

Resistència a compressió (28 dies) 

Determinació de la viscositat d'un llot tixotròpic (con de Marsch)

Determinació de la densitat d'un llot tixotròpic  

Determinació del pH amb paper indicador, d'un llot tixotròpic  

Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,

Materials 

realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,

 Operacions de Control  

material plàstic de 400 mm de diàmetre, 
 

0,00 
 

generals per a canonades d'abastament  

TORREBESSES 

25 i llots tixotròpics, incloent excavació en qualsevol
subministrament, elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega

tamís 0.080 UNE d'una mostra de sòl, 

plàstic) d'una mostra de sòl, segons la 

provetes, cura, recapçament i assaig a 
15x30 cm, segons la norma UNE 83300, 

12390.2  i UNE 12390-3 

1,00  
 
 
1,00  
 
 
4,00  

Marsch)  1,00  

1,00  

 1,00  

col·locació, vibrat i curat (P - 26)  

provetes, cura, recapçament i assaig a 
 

4,00 
 

Planejament  

 
165,19 

 
0,00 

 
Si 

 
1 

 

qualsevol tipus de terreny amb parts proporcionals de roca amb
càrrega i transport dels productes de excavació a l'abocador,

 15,34  15,34  Si  1  

 31,18  31,18  Si  1  

 75,43  301,72  1  

 44,41  44,41  Si  1  

 22,21  22,21  Si  1  

 19,03  19,03  Si  1  

 

75,43 
 

301,72 
 

1 
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0,000 
 

1,0000 
 

Global 

amb utilització 
l'abocador, cànon 

 

201,240   m2 

0,000  20,0000  Estadístic 

0,000  20,0000  Estadístic 

50,000  M3  0,9320  Tram 

0,000  20,0000  Tram 

0,000  20,0000  Tram 

0,000  20,0000  Tram 

157,050   m3 

50,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Tram 
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PLA DE CONTROL
 

 
 
 
 
 
 
 

 
compressió
UNE 83303,

 
25 < =   Resistència

 

G4B0U020  Acer B 500
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J0B21103 
 

Determinació
segons la norma

 

J0B25101 
 

Determinació
allargament
10002-1 

 

J0B28103 
 

Assaig de doblegament
norma UNE

 

G781U010  Impermeabilització
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

J055G30G  Determinació
139 

 

G7B1U030  Feltre geotextil
pèrdues

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J7B0A50J 
 

Determinació
 norma UNE_EN
 

J7B0D50L 
 

Determinació

  

de material 

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30
83303, UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390.2 

Resistència a compressió (28 dies) 

500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor

Materials 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
norma UNE 36-068 

Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons,

doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer
UNE 36-068 

Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de

Materials 

Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió

geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament

Materials 

Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra
UNE_EN 965 

Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal

 geotextil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 

 Operacions de Control  

15x30 cm, segons la norma UNE 83300, 
12390.2  i UNE 12390-3 

menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 29)  

proveta d'acer per a armar formigons, 
 

1,00 
 

romanent del 0.2%, resistència a la tracció, 
formigons, segons la norma UNE-EN 

 

1,00 
 

d'acer per a armar formigons, segons la 
 

1,00 
 

de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 0,00  

de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

mostra de material geotèxtil, segons la 
 

0,00 
 

  

longitudinal i transversal, d'una mostra 
 

0,00 
 

  

Planejament  

 

24,84 
 

24,84 
 

1 
 

40.000,000

 

36,63 
 

36,63 
 

1 
 

40.000,000

 

13,94 
 

13,94 
 

1 
 

40.000,000

catiònica (P - 39)  

 63,75  0,00  Si  1  

amb resistència a la perforació igual o superior a 2350
col·locat (P - 40) 

 

49,27 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

     
 

61,59 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
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18.888,360   kg 

40.000,000 
 

KG 
 

1,0000 
 

Global 

40.000,000 
 

KG 
 

1,0000 
 

Global 

40.000,000 
 

KG 
 

1,0000 
 

Global 

222,075   m2 

0,000  0,0018  Estadístic 

2350 N, inclòs 72,450   m2 

0,000 
 

1,0000 
 

Estadístic 
  

0,000 
 

1,0000 
 

Estadístic 
  



Enllaç de la C-12 i LV-7004. Torrebesses 
 

 
 
 
 
 

PLA DE CONTROL
 

  
J7B0E50L  Determinació

UNE_EN ISO
 

J7B0F50L  Determinació  de
norma UNE_EN

 

J7B0G50N  Determinació
norma UNE

 

GD5AU216  Drenatge
tub, geotextil

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J03D2202 
 

Anàlisi granulomètrica
 104 
 

J03D2402 
 

Anàlisi granulomètrica
 

0 < =   % 

100 < =   
 

 
J03DF30E 

 
Determinació
sòl granular,

 

J03DM20K 
 

Determinació
UNE 103-201

 

J7B0A50J 
 

Determinació
norma UNE_EN

 

J7B0D50L 
 

Determinació
de material

 

J7B0E50L 
 

Determinació
UNE_EN ISO

 

J7B0F50L 
 

Determinació  de
norma UNE_EN

 

J7B0G50N 
 

Determinació

  

norma UNE

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de 
ISO 10319 

Determinació  de la resistència al punxonament  d'una mostra
UNE_EN ISO 10319 

Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra
UNE 40-529 

Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160
geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols (P

Materials 

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons

 passa tamís 0,8 mm  <  =  50 

 % passa tamís 80 mm 

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
granular, segons la norma UNE_EN 1097-2-99 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
201 o NLT 120 

Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra
UNE_EN 965 

Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal
material geotextil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 

Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de 
ISO 10319 

Determinació  de la resistència al punxonament  d'una mostra
UNE_EN ISO 10319 

Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra

UNE 40-529 

 Operacions de Control  

 material geotèxtil, segons la norma  0,00  

mostra de material geotèxtil, segons la  0,00  

mostra de material geotèxtil, segons la  0,00  

160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN
(P - 94) 

segons la norma UNE 103-101 o NLT 
 

0,00 
 

  

segons la norma UNE_EN 933-2 
 

0,00 
 

màquina de Los Àngeles d'una mostra de 
 

0,00 
 

d'una mostra de sòl, segons la norma 
 

0,00 
 

mostra de material geotèxtil, segons la 
 

0,00 
 

longitudinal i transversal, d'una mostra 
 

0,00 
 

 material geotèxtil, segons la norma 
 

0,00 
 

mostra de material geotèxtil, segons la 
 

0,00 
 

mostra de material geotèxtil, segons la 
 

0,00 
 

  

Planejament  

 82,87  0,00  Si  1  

 71,58  0,00  Si  1  

 113,02  0,00  Si  1  

SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base

 

24,63 
 

0,00 
 

1 
 

    
 

20,26 
 

0,00 
 

1 
 

 
65,76 

 
0,00 

  
1 

 

45,38 
 

0,00   

1 
 

49,27 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

61,59 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

82,87 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

71,58 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

113,02 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
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0,000  1,0000  Estadísti 

 

 
c 

0,000  1,0000  Estadístic 

0,000  1,0000  Estadístic 

base de formigó, 
 

22,500   m 

2.000,000 
 

M3 
 

0,2800 
 

Estadístic 
   

2.000,000 
 

M3 
 

0,2800 
 

Estadístic 

2.000,000 
 

M3 
 

0,2800 
 

Estadístic 

5.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Global 

0,000   

2,2000 
 

Estadístic 

0,000   

2,2000 
 

Estadístic 

0,000   

2,2000 
 

Estadístic 

0,000   

2,2000 
 

Estadístic 

0,000   

2,2000 
 

Estadístic 
   



Enllaç de la C-12 i LV-7004. Torrebesses

PLA DE CONTROL

 

 
 

Obra  

CAPITOL  

C2  

C3  

C4  
 

G3G5U130  Execució
de trepant,
d'abocament

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

J03D3203  Determinació
segons la norma

 

J03D4204  Determinació
norma UNE

 

J0607708  Mostreig, realització
compressió
UNE 83303,

 
25 < =   Resistència

 
J3Z51100  Determinació

J3Z52100  Determinació

J3Z53100  Determinació

G450U060  Formigó
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J0607708 
 

Mostreig, realització
 compressió

  

UNE 83303,
 

25 < =   Resistència

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

01   Pressupost TORREBESSES

03   ESTRUCTURES 

02   PONT 

04   MURS 

02   MUR 1D-1 

Execució de pantalla de 80 cm de gruix, amb formigó HA-25
trepant, col·locació d'armadures (sense subministrament,

d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 23) 

Materials 

Determinació del percentatge de material que passa pel tamís
norma UNE 7-135-58 o NLT 152-89 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106 

realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30

83303, UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390.2 

Resistència a compressió (28 dies) 

Determinació de la viscositat d'un llot tixotròpic (con de Marsch)

Determinació de la densitat d'un llot tixotròpic  

Determinació del pH amb paper indicador, d'un llot tixotròpic  

Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,

Materials 

realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30

83303, UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390.2 

Resistència a compressió (28 dies) 

Operacions de Control 

TORREBESSES 

25 i llots tixotròpics, incloent excavació en qualsevol
subministrament, elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega

tamís 0.080 UNE d'una mostra de sòl, 

plàstic) d'una mostra de sòl, segons la 

provetes, cura, recapçament i assaig a 
15x30 cm, segons la norma UNE 83300, 

12390.2  i UNE 12390-3 

0,00  
 
 
0,00  
 
 
2,00  

Marsch)  1,00  

1,00  

 1,00  

col·locació, vibrat i curat (P - 26)  

provetes, cura, recapçament i assaig a 
 

2,00 
 

15x30 cm, segons la norma UNE 83300,  

12390.2  i UNE 12390-3 

Planejament 

qualsevol tipus de terreny amb parts proporcionals de roca amb
càrrega i transport dels productes de excavació a l'abocador,

 15,34  0,00  Si  1  

 31,18  0,00  Si  1  

 75,43  150,86  1  

 44,41  44,41  Si  1  

 22,21  22,21  Si  1  

 19,03  19,03  Si  1  

 

75,43 
 

150,86 
 

1 
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amb utilització 
l'abocador, cànon 

67,080   m2 

0,000  20,0000  Estadístic 

0,000  20,0000  Estadístic 

50,000  M3  0,9320  Tram 

0,000  20,0000  Tram 

0,000  20,0000  Tram 

0,000  20,0000  Tram 

52,440   m3 

50,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Tram 



Enllaç de la C-12 i LV-7004. Torrebesses 
 

 
 
 
 
 

PLA DE CONTROL
 

 

G4B0U020  Acer B 500
 
 

Tipus de Control:  Materials
 

 
 
 

 
 
 

 

J0B21103  Determinació
segons la norma

 

J0B25101  Determinació
allargament
10002-1 

 

J0B28103  Assaig de doblegament
norma UNE

 

G781U010  Impermeabilització
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

J055G30G  Determinació
139 

 

G7B1U030  Feltre geotextil
pèrdues

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J7B0A50J 
 

Determinació
norma UNE_EN

 

J7B0D50L 
 

Determinació
de material 

 

J7B0E50L 
 

Determinació
UNE_EN ISO

 

J7B0F50L 
 

Determinació  de

  

norma UNE_EN

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor

Materials 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
norma UNE 36-068 

Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons,

doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer
UNE 36-068 

Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de

Materials 

Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió

geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament

Materials 

Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra
UNE_EN 965 

Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal
 geotextil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 

Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de 
ISO 10319 

Determinació  de la resistència al punxonament  d'una mostra

UNE_EN ISO 10319 

 Operacions de Control  

menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 29)  

 
 
 

 
 
 

proveta d'acer per a armar formigons,  0,00  

romanent del 0.2%, resistència a la tracció,  0,00  
formigons, segons la norma UNE-EN 

d'acer per a armar formigons, segons la  0,00  

de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 0,00  

de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

mostra de material geotèxtil, segons la 
 

0,00 
 

longitudinal i transversal, d'una mostra 
 

0,00 
 

 material geotèxtil, segons la norma 
 

0,00 
 

mostra de material geotèxtil, segons la 
 

0,00 
 

  

Planejament  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 24,84  0,00  1  40.000,000

 36,63  0,00  1  40.000,000

 13,94  0,00  1  40.000,000

catiònica (P - 39)  

 63,75  0,00  Si  1  

amb resistència a la perforació igual o superior a 2350
col·locat (P - 40) 

 

49,27 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

 

61,59 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

 

82,87 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

 

71,58 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
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6.923,147   kg 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

40.000,000  KG  1,0000  Global 

40.000,000  KG  1,0000  Global 

40.000,000  KG  1,0000  Global 

74,940   m2 

0,000  0,0018  Estadístic 

2350 N, inclòs 36,240   m2 

0,000 
 

1,0000 
 

Estadístic 

0,000 
 

1,0000 
 

Estadístic 

0,000 
 

1,0000 
 

Estadístic 

0,000 
 

1,0000 
 

Estadístic 
  



Enllaç de la C-12 i LV-7004. Torrebesses 
 

 
 
 
 
 

PLA DE CONTROL
 

 

J7B0G50N  Determinació
norma UNE

 

GD5AU216  Drenatge
tub, geotextil

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J03D2202 
 

Anàlisi granulomètrica
 104 
 

J03D2402 
 

Anàlisi granulomètrica
 

0 < =   % 

100 < =   
 

 
J03DF30E 

 
Determinació
sòl granular,

 

J03DM20K 
 

Determinació
UNE 103-201

 

J7B0A50J 
 

Determinació
norma UNE_EN

 

J7B0D50L 
 

Determinació
de material

 

J7B0E50L 
 

Determinació
UNE_EN ISO

 

J7B0F50L 
 

Determinació  de
norma UNE_EN

 

J7B0G50N 
 

Determinació
norma UNE

 

 
 

Obra 
CAPITOL 

C2 

C3 

C4 

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra
UNE 40-529 

Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160
geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols (P

Materials 

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons

 passa tamís 0,8 mm  <  =  50 

 % passa tamís 80 mm 

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
granular, segons la norma UNE_EN 1097-2-99 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
201 o NLT 120 

Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra
UNE_EN 965 

Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal
material geotextil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 

Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de 
ISO 10319 

Determinació  de la resistència al punxonament  d'una mostra
UNE_EN ISO 10319 

Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra
UNE 40-529 

 

01 
 

Pressupost TORREBESSES
03 ESTRUCTURES 

02 PONT 

04 MURS 

03 MUR 1D-2 

 Operacions de Control  

mostra de material geotèxtil, segons la 0,00  

160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN
(P - 94) 

segons la norma UNE 103-101 o NLT 
 

0,00 
 

  

segons la norma UNE_EN 933-2 
 

0,00 
 

màquina de Los Àngeles d'una mostra de 
 

0,00 
 

d'una mostra de sòl, segons la norma 
 

0,00 
 

mostra de material geotèxtil, segons la 
 

0,00 
 

longitudinal i transversal, d'una mostra 
 

0,00 
 

 material geotèxtil, segons la norma 
 

0,00 
 

mostra de material geotèxtil, segons la 
 

0,00 
 

mostra de material geotèxtil, segons la 
 

0,00 
 

TORREBESSES 

Planejament  

 113,02  0,00  Si  1  

SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base

 

24,63 
 

0,00 
 

1 
 

    
 

20,26 
 

0,00 
 

1 
 

 
65,76 

 
0,00 

  
1 

 

45,38 
 

0,00   

1 
 

49,27 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

61,59 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

82,87 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

71,58 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

113,02 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
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0,000  1,0000  Estadístic 

base de formigó, 6,000   m 
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0,2800 
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2.000,000 
 

M3 
 

0,2800 
 

Estadístic 

2.000,000 
 

M3 
 

0,2800 
 

Estadístic 

5.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Global 

0,000   

2,2000 
 

Estadístic 

0,000   

2,2000 
 

Estadístic 

0,000   

2,2000 
 

Estadístic 

0,000   

2,2000 
 

Estadístic 

0,000   

2,2000 
 

Estadístic 



Enllaç de la C-12 i LV-7004. Torrebesses 
 

 
 
 
 
 

PLA DE CONTROL
 

 

G3G5U130  Execució
de trepant,
d'abocament

 
 

Tipus de Control:  Materials
 

 
 
 

 
 
 

 

J03D3203  Determinació
segons la norma

 

J03D4204  Determinació
norma UNE

 

J0607708  Mostreig, realització
compressió
UNE 83303,

 
25 < =   Resistència

 
J3Z51100  Determinació

 

J3Z52100  Determinació
 

J3Z53100  Determinació
 

G450U060  Formigó
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

J0607708  Mostreig, realització
compressió
UNE 83303,

 
25 < =   Resistència

 
G4B0U020  Acer B 500

 
 

Tipus de Control:  Materials

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Execució de pantalla de 80 cm de gruix, amb formigó HA-25
trepant, col·locació d'armadures (sense subministrament,

d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 23) 

Materials 

Determinació del percentatge de material que passa pel tamís
norma UNE 7-135-58 o NLT 152-89 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106 

realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30

83303, UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390.2 

Resistència a compressió (28 dies) 

Determinació de la viscositat d'un llot tixotròpic (con de Marsch)

Determinació de la densitat d'un llot tixotròpic  

Determinació del pH amb paper indicador, d'un llot tixotròpic  

Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,

Materials 

realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30

83303, UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390.2 

Resistència a compressió (28 dies) 

500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor

Materials 

 Operacions de Control  

25 i llots tixotròpics, incloent excavació en qualsevol
subministrament, elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega

 
 
 

 
 
 

tamís 0.080 UNE d'una mostra de sòl,  0,00  

plàstic) d'una mostra de sòl, segons la  0,00  

provetes, cura, recapçament i assaig a  1,00  
15x30 cm, segons la norma UNE 83300, 

12390.2  i UNE 12390-3 

Marsch)  1,00  

1,00  

 1,00  

col·locació, vibrat i curat (P - 26)  

provetes, cura, recapçament i assaig a 
15x30 cm, segons la norma UNE 83300, 

12390.2  i UNE 12390-3 

1,00  

menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 29)  

Planejament  

qualsevol tipus de terreny amb parts proporcionals de roca amb
càrrega i transport dels productes de excavació a l'abocador,

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 15,34  0,00  Si  1  

 31,18  0,00  Si  1  

 75,43  75,43  1  

 44,41  44,41  Si  1  

 22,21  22,21  Si  1  

 19,03  19,03  Si  1  

 75,43  75,43  1  
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amb utilització 
l'abocador, cànon 

44,720   m2 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

0,000  20,0000  Estadístic 

0,000  20,0000  Estadístic 

50,000  M3  0,9320  Tram 

0,000  20,0000  Tram 

0,000  20,0000  Tram 

0,000  20,0000  Tram 

44,400   m3 

50,000  M3  1,0000  Tram 

5.322,015   kg 



Enllaç de la C-12 i LV-7004. Torrebesses 
 

 
 
 
 
 

PLA DE CONTROL
 

  
J0B21103  Determinació

segons la norma
 

J0B25101  Determinació
allargament
10002-1 

 

J0B28103  Assaig de doblegament
norma UNE

 

G781U010  Impermeabilització
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

J055G30G  Determinació
139 

 

G7B1U030  Feltre geotextil
pèrdues

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J7B0A50J 
 

Determinació
norma UNE_EN

 

J7B0D50L 
 

Determinació
de material 

 

J7B0E50L 
 

Determinació
UNE_EN ISO

 

J7B0F50L 
 

Determinació  de
norma UNE_EN

 

J7B0G50N 
 

Determinació
norma UNE

 

GD5AU216  Drenatge

tub, geotextil

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
norma UNE 36-068 

Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons,

doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer
UNE 36-068 

Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de

Materials 

Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió

geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament

Materials 

Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra
UNE_EN 965 

Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal
 geotextil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 

Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de 
ISO 10319 

Determinació  de la resistència al punxonament  d'una mostra
UNE_EN ISO 10319 

Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra
UNE 40-529 

Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160

geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols (P

 Operacions de Control  

proveta d'acer per a armar formigons,  0,00  

romanent del 0.2%, resistència a la tracció,  0,00  
formigons, segons la norma UNE-EN 

d'acer per a armar formigons, segons la  0,00  

de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 0,00  

de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

mostra de material geotèxtil, segons la 
 

0,00 
 

longitudinal i transversal, d'una mostra 
 

0,00 
 

 material geotèxtil, segons la norma 
 

0,00 
 

mostra de material geotèxtil, segons la 
 

0,00 
 

mostra de material geotèxtil, segons la 
 

0,00 
 

160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN

(P - 94) 

Planejament  

 24,84  0,00  1  40.000,000

 36,63  0,00  1  40.000,000

 13,94  0,00  1  40.000,000

catiònica (P - 39)  

 63,75  0,00  Si  1  

amb resistència a la perforació igual o superior a 2350
col·locat (P - 40) 

 

49,27 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

61,59 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

82,87 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

71,58 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

113,02 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base
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0,000  0,0018  Estadístic 

2350 N, inclòs 26,100   m2 
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1,0000 
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1,0000 
 

Estadístic 

0,000 
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1,0000 
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1,0000 
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base de formigó,  6,000   m 



Enllaç de la C-12 i LV-7004. Torrebesses 
 

 
 
 
 
 

PLA DE CONTROL
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J03D2202 
 

Anàlisi granulomètrica
 104 
 

J03D2402 
 

Anàlisi granulomètrica
 

0 < =   % 

100 < =   
 

 
J03DF30E 

 
Determinació
sòl granular,

 

J03DM20K 
 

Determinació
UNE 103-201

 

J7B0A50J 
 

Determinació
norma UNE_EN

 

J7B0D50L 
 

Determinació
de material

 

J7B0E50L 
 

Determinació
UNE_EN ISO

 

J7B0F50L 
 

Determinació  de
norma UNE_EN

 

J7B0G50N 
 

Determinació
norma UNE

 

 
 

Obra 
CAPITOL 

C2 
 

G228U010  Rebliment
mesurat

 
 

Tipus de Control:  Materials

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Materials 

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons

 passa tamís 0,8 mm  <  =  50 

 % passa tamís 80 mm 

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
granular, segons la norma UNE_EN 1097-2-99 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
201 o NLT 120 

Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra
UNE_EN 965 

Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal
material geotextil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 

Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de 
ISO 10319 

Determinació  de la resistència al punxonament  d'una mostra
UNE_EN ISO 10319 

Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra
UNE 40-529 

 

01 
 

Pressupost TORREBESSES
04 DRENATGE 

01 DRENATGE LONGITUDINAL

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb 
mesurat sobre perfil teòric (P - 17) 

Materials 

 Operacions de Control  

segons la norma UNE 103-101 o NLT 
 

0,00 
 

  

segons la norma UNE_EN 933-2 
 

0,00 
 

màquina de Los Àngeles d'una mostra de 
 

0,00 
 

d'una mostra de sòl, segons la norma 
 

0,00 
 

mostra de material geotèxtil, segons la 
 

0,00 
 

longitudinal i transversal, d'una mostra 
 

0,00 
 

 material geotèxtil, segons la norma 
 

0,00 
 

mostra de material geotèxtil, segons la 
 

0,00 
 

mostra de material geotèxtil, segons la 
 

0,00 
 

TORREBESSES 

LONGITUDINAL 

 material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació

Planejament  

 

24,63 
 

0,00 
 

1 
 

    
 

20,26 
 

0,00 
 

1 
 

 
65,76 

 
0,00 

  
1 

 

45,38 
 

0,00   

1 
 

49,27 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

61,59 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

82,87 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

71,58 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

113,02 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
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M3 
 

0,2800 
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2.000,000 
 

M3 
 

0,2800 
 

Estadístic 

2.000,000 
 

M3 
 

0,2800 
 

Estadístic 

5.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Global 

0,000   

2,2000 
 

Estadístic 

0,000   

2,2000 
 

Estadístic 

0,000   

2,2000 
 

Estadístic 

0,000   

2,2000 
 

Estadístic 

0,000   

2,2000 
 

Estadístic 

Prescripcions Tècniques, 
 

488,506   m3 
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PLA DE CONTROL
 

  
J03D2202  Anàlisi granulomètrica

104 
 

J03D4204  Determinació
norma UNE

 

J03D7207  Assaig de piconatge
103-500 o NLT

 

J03D8208  Assaig de piconatge
103-501 o NLT

 

J03D9209  Determinació
d'una mostra

 

J03DK20H  Determinació
mostra de sòl,

 

J03DM20K  Determinació
UNE 103-201

 
Tipus de Control:  Execució

 
 
 
 

J03DR10P  Determinació 
segons la norma

 

G9650005  Vorada 
compressió

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J961230D 
 

Determinació
formigó, segons

 

J961310D 
 

Determinació
vorada prefabricada

 

J961430D 
 

Determinació  
prefabricada

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106 

piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra
NLT 107 

piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
NLT 108 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode
sòl, segons la norma UNE 103-204 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
201 o NLT 120 

Execució 

Determinació  in situ de la humitat i la densitat pel mètode
norma ASTM D 3017 e1 

 de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada 

Materials 

Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres
segons la norma UNE 127-025 

Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma
prefabricada de formigó, segons la norma UNE 127-025

Determinació   del   coeficient   d'absorció   d'aigua   d'una   mostra  
prefabricada de formigó, segons la norma UNE 127-025 

 Operacions de Control  

segons la norma UNE 103-101 o NLT  1,00  

plàstic) d'una mostra de sòl, segons la  0,00  

mostra de sòl, segons la norma UNE  1,00  

mostra de sòl, segons la norma UNE  1,00  

metodologia del Próctor normal (a tres punts)  1,00  

mètode del permanganat de sòdic d'una  0,00  

d'una mostra de sòl, segons la norma  0,00  

mètode dels isòtops radioactius  d'un sòl, 5,00  

prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base
 (P - 45) 

tres peces de vorada prefabricada de 
 

3,00 
 

plataforma giratòria d'una mostra de 
025 

 

3,00 
 

mostra   de   tres   peces   de   vorada 
 

3,00 
 

Planejament  

 24,63  24,63  1  

 31,18  0,00  1  

 41,36  41,36  1  

 55,70  55,70  1  

 103,34  103,34  1  

 33,25  0,00  1  

 45,38  0,00  1  

 11,79  58,95  5  

base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica

 

109,95 
 

329,85 
 

1 
 

115,72 
 

347,16 
 

1 
 

68,73 
 

206,19 
 

1 
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Estadístic 
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PLA DE CONTROL
 

 

J961D505  Extracció  i 
normes UNE

 

GD5AU211  Drenatge
tub, geotextil

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J03D2202 
 

Anàlisi granulomètrica
 104 
 

J03D2402 
 

Anàlisi granulomètrica
 

0 < =   % 

100 < =   
 

 
J03DF30E 

 
Determinació
sòl granular,

 

J03DM20K 
 

Determinació
UNE 103-201

 

J7B0A50J 
 

Determinació
norma UNE_EN

 

J7B0D50L 
 

Determinació
de material

 

J7B0E50L 
 

Determinació
UNE_EN ISO

 

J7B0F50L 
 

Determinació  de
norma UNE_EN

 

J7B0G50N 
 

Determinació
norma UNE

 

GD75U020  Canalització
característica

 
 

Tipus de Control:  Materials

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

i  assaig  a  compressió  d'un  testimoni  extret  d'una 
UNE 83-302, UNE 83-303 i 83-304 

Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110
geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols (P

Materials 

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons

 passa tamís 0,8 mm  <  =  50 

 % passa tamís 80 mm 

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
granular, segons la norma UNE_EN 1097-2-99 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
201 o NLT 120 

Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra
UNE_EN 965 

Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal
material geotextil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 

Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de 
ISO 10319 

Determinació  de la resistència al punxonament  d'una mostra
UNE_EN ISO 10319 

Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra
UNE 40-529 

Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de
característica a la compressió, segons plànols (P - 96) 

Materials 

 Operacions de Control  

d'una  vorada  de  formigó,  segons  les 3,00  

110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN
(P - 93) 

segons la norma UNE 103-101 o NLT 
 

1,00 
 

  

segons la norma UNE_EN 933-2 
 

1,00 
 

màquina de Los Àngeles d'una mostra de 
 

1,00 
 

d'una mostra de sòl, segons la norma 
 

0,00 
 

mostra de material geotèxtil, segons la 
 

1,00 
 

longitudinal i transversal, d'una mostra 
 

1,00 
 

 material geotèxtil, segons la norma 
 

1,00 
 

mostra de material geotèxtil, segons la 
 

1,00 
 

mostra de material geotèxtil, segons la 
 

1,00 
 

de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu

Planejament  

 80,94  242,82  1  

SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base

 

24,63 
 

24,63 
 

1 
 

    
 

20,26 
 

20,26 
 

1 
 

 
65,76 

 
65,76 

  
1 

 

45,38 
 

0,00   

1 
 

49,27 
 

49,27 
 

Si 
 

1 
 

61,59 
 

61,59 
 

Si 
 

1 
 

82,87 
 

82,87 
 

Si 
 

1 
 

71,58 
 

71,58 
 

Si 
 

1 
 

113,02 
 

113,02 
 

Si 
 

1 
 

generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència 
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M3 
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PLA DE CONTROL
 

  
JFG11201  Assaig de 

segons el plec
MOPT 

 

JFG12C01  Assaig d'aixafament
800 mm, segons
d'aigua del 

 

JFG14001  Assaig d'estanquitat
canonades 

 

JFG14011  Assaig d'estanquitat
el plec de 
MOPT 

 

GD75U040  Canalització
característica

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

JFG11201 
 

Assaig de 
segons el plec
MOPT 

 

JFG12C01 
 

Assaig d'aixafament
800 mm, segons
d'aigua del 

 

JFG14001 
 

Assaig d'estanquitat
canonades 

 

JFG14011 
 

Assaig d'estanquitat
el plec de 
MOPT 

 

GD75U050  Canalització
característica

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

JFG11201  Assaig de 

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

 flexió longitudinal d'un tub de formigó de diàmetre
plec de prescripcions tècniques generals per a canonades

d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó
segons el plec de prescripcions  tècniques generals
 MOPT 

d'estanquitat d'un tub de formigó, segons el plec de prescripcions
 d'abastament d'aigua del MOPT 

d'estanquitat del conjunt format per dos trossos de tub
 prescripcions tècniques generals per a canonades

Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de
característica a la compressió, segons plànols (P - 97) 

Materials 

 flexió longitudinal d'un tub de formigó de diàmetre
el plec de prescripcions tècniques generals per a canonades

d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó
segons el plec de prescripcions  tècniques generals
 MOPT 

d'estanquitat d'un tub de formigó, segons el plec de prescripcions
 d'abastament d'aigua del MOPT 

d'estanquitat del conjunt format per dos trossos de tub
 prescripcions tècniques generals per a canonades

Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de
característica a la compressió, segons plànols (P - 98) 

Materials 

 flexió longitudinal d'un tub de formigó de diàmetre

 Operacions de Control  

diàmetre comprès entre 500 i 1000 mm,  1,00  
canonades d'abastament d'aigua del 

formigó de diàmetre comprès entre 600 i  1,00  
generals per a canonades  d'abastament 

prescripcions tècniques general per a  1,00  

 units pel junt corresponent, segons  1,00  
canonades de sanejament de poblacions del 

de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu

diàmetre comprès entre 500 i 1000 mm, 
a canonades d'abastament d'aigua del 

 

0,00 
 

formigó de diàmetre comprès entre 600 i 
generals per a canonades  d'abastament 

 

0,00 
 

prescripcions tècniques general per a 
 

0,00 
 

tub units pel junt corresponent, segons 
a canonades de sanejament de poblacions del 

 

0,00 
 

de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu

diàmetre comprès entre 500 i 1000 mm,  0,00  

Planejament  

 302,71  302,71  Si  1  

 223,40  223,40  Si  1  

 205,74  205,74  Si  1  

 409,85  409,85  Si  1  

generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència 

 

302,71 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

223,40 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

205,74 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

409,85 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència 

 302,71  0,00  Si  1  
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0,000  1,0000  Global 
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resistència 
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Global 
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Global 
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Global 
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Global 

resistència 
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PLA DE CONTROL
 

  
segons el plec
MOPT 

 

JFG12C01  Assaig d'aixafament
800 mm, segons
d'aigua del 

 

JFG14001  Assaig d'estanquitat
canonades 

 

JFG14011  Assaig d'estanquitat
el plec de 
MOPT 

 

GD75U060  Canalització
característica

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

JFG11201 
 

Assaig de 
segons el plec
MOPT 

 

JFG12C01 
 

Assaig d'aixafament
800 mm, segons
d'aigua del 

 

JFG14001 
 

Assaig d'estanquitat
canonades 

 

JFG14011 
 

Assaig d'estanquitat
el plec de 
MOPT 

 

GDD1U010  Pou de 
superior,

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

J89XA102  Determinació 

norma UNE

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

plec de prescripcions tècniques generals per a canonades

d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó
segons el plec de prescripcions  tècniques generals
 MOPT 

d'estanquitat d'un tub de formigó, segons el plec de prescripcions
 d'abastament d'aigua del MOPT 

d'estanquitat del conjunt format per dos trossos de tub
 prescripcions tècniques generals per a canonades

Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 100 cm de
característica a la compressió, segons plànols (P - 99) 

Materials 

 flexió longitudinal d'un tub de formigó de diàmetre
el plec de prescripcions tècniques generals per a canonades

d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó
segons el plec de prescripcions  tècniques generals
 MOPT 

d'estanquitat d'un tub de formigó, segons el plec de prescripcions
 d'abastament d'aigua del MOPT 

d'estanquitat del conjunt format per dos trossos de tub
 prescripcions tècniques generals per a canonades

 registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

Materials 

Determinació  de la massa  per unitat de superfície  d'una  pel.lícula 

UNE-EN ISO 1461 

 Operacions de Control  

canonades d'abastament d'aigua del 

formigó de diàmetre comprès entre 600 i  0,00  
generals per a canonades  d'abastament 

prescripcions tècniques general per a  0,00  

 units pel junt corresponent, segons  0,00  
canonades de sanejament de poblacions del 

de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu

diàmetre comprès entre 500 i 1000 mm, 
a canonades d'abastament d'aigua del 

 

0,00 
 

formigó de diàmetre comprès entre 600 i 
generals per a canonades  d'abastament 

 

0,00 
 

prescripcions tècniques general per a 
 

0,00 
 

tub units pel junt corresponent, segons 
a canonades de sanejament de poblacions del 

 

0,00 
 

inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència 
plànols (P - 101) 

pel.lícula  de galvanitzat,  segons  la  1,00  

Planejament  

 223,40  0,00  Si  1  

 205,74  0,00  Si  1  

 409,85  0,00  Si  1  

generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència 

 

302,71 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

223,40 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

205,74 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

409,85 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

 característica a la compressió, anell d'entroncament

 33,75  33,75  1  
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PLA DE CONTROL
 

 
J89XXX01 

 
Assaig d'adherència
UNE-EN ISO

 

JDD42101 
 

Determinació
124 

 
Tipus de Control:  Execució

 
 
 
 

JDD43202  Comprovació
segons la norma

 

GDK2U049  Pericó per
155x105
manteniment

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J0607608 
 

Mostreig, realització
compressió
UNE 83303,

 

J0B21103 
 

Determinació
segons la norma

 

J0B25101 
 

Determinació
allargament
10002-1 

 

J0B28103 
 

Assaig de doblegament
norma UNE

 

GDK2U059  Pericó per
155x105
manteniment

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

J0607608  Mostreig, realització

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes
ISO 1461 

Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament

Execució 

Comprovació de resistència i deformació a càrregues horitzontals
norma UNE 127-011experimental 

per a recollida d'aigües de 125x150 cm i 2,4 de fondària,
155x105 cm de 40 tn de càrrega de ruptura, inclòs excavació,
manteniment de l'abocador (P - 102) 

Materials 

realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30

83303, UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
norma UNE 36-068 

Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons,

doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer
UNE 36-068 

per a recollida d'aigües de 125x150 cm i 1,7 de fondària,
155x105 cm de 40 tn de càrrega de ruptura, inclòs excavació,
manteniment de l'abocador (P - 103) 

Materials 

realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,

 Operacions de Control  

mètodes no destructius, segons la norma 
 

1,00 
 

tancament i cubrició, segons la norma EN 
 

0,00 
 

horitzontals i verticals de graons de pous, 0,00  

fondària, amb parets de 30 cm de gruix i solera de 15 cm
excavació, armadures d'acer B-500S, reblert i compactació,

provetes, cura, recapçament i assaig a 
15x30 cm, segons la norma UNE 83300, 

2 i UNE-EN 12390-3 

 

1,00 
 

proveta d'acer per a armar formigons, 
 

0,00 
 

romanent del 0.2%, resistència a la tracció, 
formigons, segons la norma UNE-EN 

 

0,00 
 

d'acer per a armar formigons, segons la 
 

0,00 
 

fondària, amb parets de 30 cm de gruix i solera de 15 cm
excavació, armadures d'acer B-500S, reblert i compactació,

provetes, cura, recapçament i assaig a  1,00  

Planejament  

 
30,02 

 
30,02 

  
1 

 

532,80 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

 56,13  0,00  Si  1  

cm de gruix de formigó HA-25, amb marc i reixa de 
compactació, transport a l'abocador o lloc d'ús, cànon d'abocament

 

45,26 
 

45,26 
 

1 
 

 

24,84 
 

0,00 
 

1 
 

40.000,000

 

36,63 
 

0,00 
 

1 
 

40.000,000

 

13,94 
 

0,00 
 

1 
 

40.000,000

cm de gruix de formigó HA-25, amb marc i reixa de 
compactació, transport a l'abocador o lloc d'ús, cànon d'abocament

 45,26  45,26  1  
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Enllaç de la C-12 i LV-7004. Torrebesses 
 

 
 
 
 
 

PLA DE CONTROL
 

  
compressió
UNE 83303,

 

J0B21103  Determinació
segons la norma

 

J0B25101  Determinació
allargament
10002-1 

 

J0B28103  Assaig de doblegament
norma UNE

 

GDK2U949  Aleta de
HM-15 

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J0607608 
 

Mostreig, realització
compressió
UNE 83303,

 

J0B21103 
 

Determinació
segons la norma

 

J0B25101 
 

Determinació
allargament
10002-1 

 

J0B28103 
 

Assaig de doblegament
norma UNE

 

GDK2U959  Aleta de
HM-15 

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

J0607608  Mostreig, realització

compressió

UNE 83303,

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30
83303, UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
norma UNE 36-068 

Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons,

doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer
UNE 36-068 

de formigó armat HA-25 per a obres de drenatge de 400
 de 10 cm de gruix, excavació, reblert i compactació,

Materials 

realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30

83303, UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
norma UNE 36-068 

Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons,

doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer
UNE 36-068 

de formigó armat HA-25 per a obres de drenatge de 
 de 10 cm de gruix, excavació, reblert i compactació,

Materials 

realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,

compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30

83303, UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2

 Operacions de Control  

15x30 cm, segons la norma UNE 83300, 
2 i UNE-EN 12390-3 

proveta d'acer per a armar formigons,  0,00  

romanent del 0.2%, resistència a la tracció,  0,00  
formigons, segons la norma UNE-EN 

d'acer per a armar formigons, segons la  0,00  

400 a 600 mm de diàmetre, inclòs armadures, encofrat,
compactació, transport a l'abocador o lloc d'ús, cànon d'abocament

provetes, cura, recapçament i assaig a 
15x30 cm, segons la norma UNE 83300, 

2 i UNE-EN 12390-3 

 

2,00 
 

proveta d'acer per a armar formigons, 
 

0,00 
 

romanent del 0.2%, resistència a la tracció, 
formigons, segons la norma UNE-EN 

 

0,00 
 

d'acer per a armar formigons, segons la 
 

0,00 
 

 1000 mm de diàmetre, inclòs armadures, encofrat,
compactació, transport a l'abocador o lloc d'ús, cànon d'abocament

provetes, cura, recapçament i assaig a  1,00  

15x30 cm, segons la norma UNE 83300, 

2 i UNE-EN 12390-3 

Planejament  

 24,84  0,00  1  40.000,000

 36,63  0,00  1  40.000,000

 13,94  0,00  1  40.000,000

encofrat, impermeabilització de paraments soterrats, formigó
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 104) 

 

45,26 
 

90,52 
 

1 
 

 

24,84 
 

0,00 
 

1 
 

40.000,000

 

36,63 
 

0,00 
 

1 
 

40.000,000

 

13,94 
 

0,00 
 

1 
 

40.000,000

encofrat, impermeabilització de paraments soterrats, formigó
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 105) 

 45,26  45,26  1  
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Enllaç de la C-12 i LV-7004. Torrebesses 
 

 
 
 
 
 

PLA DE CONTROL
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
J0B21103  Determinació

segons la norma
 

J0B25101  Determinació
allargament
10002-1 

 

J0B28103  Assaig de doblegament
norma UNE

 
 

Obra 

CAPITOL 

C2 

C3 

C4 
 

G450U070  Formigó
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

J0607708  Mostreig, realització
compressió
UNE 83303,

 
30 < =   Resistència

 
G4B0U020  Acer B 500

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J0B21103 
 

Determinació
 segons la norma
 

J0B25101 
 

Determinació
  

allargament
 

10002-1 

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
norma UNE 36-068 

Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons,

doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer
UNE 36-068 

01 Pressupost TORREBESSES

04 DRENATGE 

02 DRENATGE TRANSVERSAL

01 CALAIX 4,00 X 3,35 

02 RECREIXEMENT MUR

Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,

Materials 

realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30

83303, UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390.2 

Resistència a compressió (28 dies) 

500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor

Materials 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
norma UNE 36-068 

Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent

allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons,

 Operacions de Control  

proveta d'acer per a armar formigons,  0,00  

romanent del 0.2%, resistència a la tracció,  0,00  
formigons, segons la norma UNE-EN 

d'acer per a armar formigons, segons la  0,00  

TORREBESSES 

TRANSVERSAL 

 

MUR 

col·locació, vibrat i curat (P - 27)  

provetes, cura, recapçament i assaig a 
15x30 cm, segons la norma UNE 83300, 

12390.2  i UNE 12390-3 

1,00  

menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 29)  

proveta d'acer per a armar formigons, 
 

0,00 
 

  

romanent del 0.2%, resistència a la tracció, 
 

0,00 
 

formigons, segons la norma UNE-EN   

Planejament  

 24,84  0,00  1  40.000,000

 36,63  0,00  1  40.000,000

 13,94  0,00  1  40.000,000

 75,43  75,43  1  

 

24,84 
 

0,00 
 

1 
 

40.000,000
    
 

36,63 
 

0,00 
 

1 
 

40.000,000
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Enllaç de la C-12 i LV-7004. Torrebesses 
 

 
 
 
 
 

PLA DE CONTROL
 

 

J0B28103  Assaig de doblegament
norma UNE

 
 

 

Obra 
CAPITOL 

C2 

C3 

C4 
 

G921U020  Base de
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J030A10A 
 

Determinació 
morters i formigons,

 

J030KB0L 
 

Determinació
bituminoses,

 

J030TL0W 
 

Determinació
 

J03D2402 
 

Anàlisi granulomètrica
 

J03D4204 
 

Determinació
norma UNE

 

J03D5205 
 

Comprovació
 

J03D6206 
 

Determinació
 

J03D8208 
 

Assaig de piconatge
103-501 o NLT

 

J03DA209 
 

Determinació 
punts) d'una

 

J03DB20A 
 

Determinació
UNE_EN 1097

 

J03DF30E 
 

Determinació

  

sòl granular,

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer
UNE 36-068 

 

01 
 

Pressupost TORREBESSES
04 DRENATGE 

02 DRENATGE TRANSVERSAL

01 CALAIX 4,00 X 3,35 

03 AMPLIACIÓ CALAIX

de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat

Materials 

Determinació  quantitativa  dels  compostos  de  sofre  d'una  mostra 
formigons, segons la norma UNE_EN 1744-1 

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de
bituminoses, morters i formigons segons la norma UNE_EN 933

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat,

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106 

Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons

piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
NLT 108 

Determinació  de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
1097-5 

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina

granular, segons la norma UNE_EN 1097-2-99 

 Operacions de Control  

d'acer per a armar formigons, segons la 0,00  

TORREBESSES 

TRANSVERSAL 

 

CALAIX 

mesurat sobre perfil teòric  (P - 43)  

mostra  de  granulat  per  a  elaborar 
 

0,00 
 

de granulat per a elaborar mescles 
933-3 

 

0,00 
 

granulat, segons la norma UNE 146130 
 

0,00 
 

segons la norma UNE_EN 933-2 
 

0,00 
 

plàstic) d'una mostra de sòl, segons la 
 

0,00 
 

la norma UNE 103-104 o NLT 106 
 

0,00 
 

segons la norma UNE_EN 933-8 
 

0,00 
 

mostra de sòl, segons la norma UNE 
 

1,00 
 

metodologia  del Próctor  modificat (a tres 
 

0,00 
 

d'una mostra de sòl, segons la norma 
 

0,00 
 

màquina de Los Àngeles d'una mostra de 
 

0,00 
 

  

Planejament  

 13,94  0,00  1  40.000,000

 

146,84 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

34,52 
 

0,00   

1 
 

28,27 
 

0,00   

1 
 

20,26 
 

0,00   

1 
 

31,18 
 

0,00   

1 
 

31,18 
 

0,00   

1 
 

19,41 
 

0,00   

1 
 

55,70 
 

55,70   

1 
 

93,96 
 

0,00   

1 
 

6,96 
 

0,00   

1 
 

65,76 
 

0,00   

1 
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Enllaç de la C-12 i LV-7004. Torrebesses 
 

 
 
 
 
 

PLA DE CONTROL
 

  
J03DG30F  Determinació

segons la norma
 

J03DK20H  Determinació
mostra de sòl,

 

J03DM20K  Determinació
UNE 103-201

 
Tipus de Control:  Execució

 
 

 
 

J03DP10M 
 

Determinació
 

J03DR10P 
 

Determinació 
segons la norma

 

J03DS10R 
 

Assaig de càrrega
 

GD90U090  Calaix prefabricat
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

JZ122205  Jornada  d'inspecció 
corresponent

 
 

 

Obra 
CAPITOL 

C2 
 

G921U020  Base de
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

J030A10A  Determinació 

morters i formigons,

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig
norma UNE_EN 933-5 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode
sòl, segons la norma UNE 103-204 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
201 o NLT 120 

Execució 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT

Determinació  in situ de la humitat i la densitat pel mètode
norma ASTM D 3017 e1 

càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un

prefabricat de formigó armat, de dimensions interior

Materials 

d'inspecció  i  control  a  planta  de  prefabricats,  incloent 
corresponent 

 

01 
 

Pressupost TORREBESSES
05 FERMS 

01 AFERMAT 

de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat

Materials 

Determinació  quantitativa  dels  compostos  de  sofre  d'una  mostra 

formigons, segons la norma UNE_EN 1744-1 

 Operacions de Control  

matxuqueig d'una mostra de sòl granular,  0,00  

mètode del permanganat de sòdic d'una  0,00  

d'una mostra de sòl, segons la norma  0,00  

NLT 103 
 

1,00 
 

mètode dels isòtops radioactius  d'un sòl, 
 

5,00 
 

d'un sòl, segons la norma DIN 18134 
 

1,00 
 

interior 4,00x3,35 m, totalment col.locat a l'obra, segons plànols

incloent  la  realització  de  l'informe 0,00  

TORREBESSES 

mesurat sobre perfil teòric  (P - 43)  

mostra  de  granulat  per  a  elaborar  1,00  

Planejament  

 26,56  0,00  1  

 33,25  0,00  1  

 45,38  0,00  1  

 

9,92 
 

9,92 
 

1 
 

11,79 
 

58,95 
 

5 
 

107,89 
 

107,89 
 

1 
 

plànols (P - 100)  

 470,68  0,00  Si  1  

 146,84  146,84  Si  1  
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Enllaç de la C-12 i LV-7004. Torrebesses 
 

 
 
 
 
 

PLA DE CONTROL
 

  
J030KB0L  Determinació

bituminoses,
 

J030TL0W  Determinació
 

J03D2402  Anàlisi granulomètrica
 

J03D4204  Determinació
norma UNE

 

J03D5205  Comprovació
 

J03D6206  Determinació
 

J03D8208  Assaig de piconatge
103-501 o NLT

 

J03DA209  Determinació 
punts) d'una

 

J03DB20A  Determinació
UNE_EN 1097

 

J03DF30E  Determinació
sòl granular,

 

J03DG30F  Determinació
segons la norma

 

J03DK20H  Determinació
mostra de sòl,

 

J03DM20K  Determinació
UNE 103-201

 
Tipus de Control:  Execució

 
 

 
 

J03DP10M 
 

Determinació
 

J03DR10P 
 

Determinació 
segons la norma

 

J03DS10R 
 

Assaig de càrrega
 

G935U012  Base de
 

Prescripcions

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de
bituminoses, morters i formigons segons la norma UNE_EN 933

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat,

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106 

Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons

piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
NLT 108 

Determinació  de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
1097-5 

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
granular, segons la norma UNE_EN 1097-2-99 

Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig
norma UNE_EN 933-5 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode
sòl, segons la norma UNE 103-204 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
201 o NLT 120 

Execució 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT

Determinació  in situ de la humitat i la densitat pel mètode
norma ASTM D 3017 e1 

càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un

de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM

Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 44)

 Operacions de Control  

de granulat per a elaborar mescles  1,00  
933-3 

granulat, segons la norma UNE 146130  2,00  

segons la norma UNE_EN 933-2  4,00  

plàstic) d'una mostra de sòl, segons la  2,00  

la norma UNE 103-104 o NLT 106  4,00  

segons la norma UNE_EN 933-8  4,00  

mostra de sòl, segons la norma UNE  4,00  

metodologia  del Próctor  modificat (a tres  1,00  

d'una mostra de sòl, segons la norma  4,00  

màquina de Los Àngeles d'una mostra de  1,00  

matxuqueig d'una mostra de sòl granular,  2,00  

mètode del permanganat de sòdic d'una  1,00  

d'una mostra de sòl, segons la norma  0,00  

NLT 103 
 

10,00 
 

mètode dels isòtops radioactius  d'un sòl, 
 

50,00 
 

d'un sòl, segons la norma DIN 18134 
 

10,00 
 

CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs 

44) 

Planejament  

 34,52  34,52  1  

 28,27  56,54  1  

 20,26  81,04  1  

 31,18  62,36  1  

 31,18  124,72  1  

 19,41  77,64  1  

 55,70  222,80  1  

 93,96  93,96  1  

 6,96  27,84  1  

 65,76  65,76  1  

 26,56  53,12  1  

 33,25  33,25  1  

 45,38  0,00  1  

 

9,92 
 

99,20 
 

1 
 

11,79 
 

589,50 
 

5 
 

107,89 
 

1.078,90 
 

1 
 

 estesa, prefisuració i compactació, segons condicions
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4.500,000  M3  1,0000  Estadísti 

 

 
c 

1.500,000  M3  1,0000  Estadístic 

750,000  M3  1,0000  Estadístic 

1.500,000  M3  1,0000  Estadístic 

750,000  M3  1,0000  Estadístic 

750,000  M3  1,0000  Estadístic 

750,000  M3  1,0000  Tram 

4.500,000  M3  1,0000  Estadístic 

750,000  M3  1,0000  Estadístic 

4.500,000  M3  1,0000  Estadístic 

2.250,000  M3  1,0000  Estadístic 

4.500,000  M3  1,0000  Estadístic 

5.000,000  M3  1,0000  Global 

1.000,000 
 

M2 
 

3,3300 
 

Tram 

1.000,000 
 

M2 
 

3,3300 
 

Tram 

1.000,000 
 

M2 
 

3,3300 
 

Tram 

condicions del Plec de  5.267,358   m3 



Enllaç de la C-12 i LV-7004. Torrebesses 
 

 
 
 
 
 

PLA DE CONTROL
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J030BL0Z 
 

Determinació
segons la norma

 

J030WL00 
 

Assaig d'espectrografia
 

J030Z000 
 

Determinació 
segons norma

 

J03D2302 
 

Anàlisi granulomètrica
 

J03D4204 
 

Determinació
norma UNE

 

J03D5205 
 

Comprovació
 

J03D6206 
 

Determinació
 

J03D8208 
 

Assaig de piconatge
103-501 o NLT

 

J03DB20A 
 

Determinació
UNE_EN 1097

 

J03DK20H 
 

Determinació
mostra de sòl,

 

J03DM20K 
 

Determinació
UNE 103-201

 

J9241101 
 

Cura i assaig  a
norma NLT

 
Tipus de Control:  Execució

 
 

 
 

J03DP10M 
 

Determinació
 

J03DR10P 
 

Determinació 

  

segons la norma

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Materials 

Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i alcali-
norma UNE 146-507 (1) i (2) 

d'espectrografia d'infrarrojos d'una una mostra de granulat

Determinació  del  termini  de  treballabilitat  d'una  mostra  de 
norma PNE 41240 

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106 

Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons

piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
NLT 108 

Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
1097-5 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode
sòl, segons la norma UNE 103-204 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
201 o NLT 120 

assaig  a compressió  simple d'una proveta  de terra-
NLT 305-90 

Execució 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT

Determinació  in situ de la humitat i la densitat pel mètode

norma ASTM D 3017 e1 

 Operacions de Control  

-carbonat d'una mostra de granulat, 
 

2,00 
 

granulat 
 

1,00 
 

de  granulat  estabilitzat  amb  ciment, 
 

1,00 
 

segons la norma UNE 933-2 
 

11,00 
 

plàstic) d'una mostra de sòl, segons la 
 

11,00 
 

la norma UNE 103-104 o NLT 106 
 

11,00 
 

segons la norma UNE_EN 933-8 
 

6,00 
 

mostra de sòl, segons la norma UNE 
 

3,00 
 

d'una mostra de sòl, segons la norma 
 

6,00 
 

mètode del permanganat de sòdic d'una 
 

2,00 
 

d'una mostra de sòl, segons la norma 
 

2,00 
 

-ciment  o grava-ciment,  segons  la 
 

53,00 
 

NLT 103 
 

5,00 
 

mètode dels isòtops radioactius  d'un sòl, 
 

211,00 
 

  

Planejament  

 

146,93 
 

293,86 
  

1 
 

143,45 
 

143,45 
 

Si 
 

1 
 

226,32 
 

226,32 
 

Si 
 

1 
 

53,68 
 

590,48   

1 
 

31,18 
 

342,98   

1 
 

31,18 
 

342,98   

1 
 

19,41 
 

116,46   

1 
 

55,70 
 

167,10   

1 
 

6,96 
 

41,76   

1 
 

33,25 
 

66,50   

1 
 

45,38 
 

90,76   

1 
 

24,36 
 

1.291,08   

1 
 

 

9,92 
 

49,60 
 

1 
 

 

11,79 
 

2.487,69 
 

1 
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2.500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

0,000   

1,0000 
 

Estadístic 

0,000   

1,0000 
 

Estadístic 

500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

1.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

2.500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Tram 

1.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

5.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

5.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Global 

100,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Tram 

5.000,000 
 

M2 
 

4,0000 
 

Tram 

100,000 
 

M2 
 

4,0000 
 

Tram 
   



Enllaç de la C-12 i LV-7004. Torrebesses 
 

 
 
 
 
 

PLA DE CONTROL
 

 
J03DS10R 

 
Assaig de càrrega

 

J060AH00 
 

Extracció d'un
del gruix 

 

G9H1U012  Mescla 
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J0304M03 
 

Anàlisi granulomètrica
933 (1) 

 

J03D6206 
 

Determinació
 

J9H1210F 
 

Determinació
164-90 

 

J9H1310G 
 

Anàlisi  granulomètrica 
norma NLT

 

J9H1410A 
 

Presa, confecció
(assaig Marshall)

 

J9H1630D 
 

Determinació 
mescla bituminosa

 
Tipus de Control:  Execució

 
 

 
 

J9H1520K 
 

Extracció,  
 bituminosa,
 

J9H1B400 
 

Control de temperatures
 

G9H1U020  Mescla 
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

J0304M03  Anàlisi granulomètrica
 

933 (1) 

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un

d'un testimoni de formigó o grava-escòria d'una capa

 bituminosa en calent AC 16 surf S, amb granulat calcàri,

Materials 

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla

granulomètrica  del granulat  recuperat  d'una  mostra 
NLT 165-90 

confecció de tres provetes cilíndriques, determinació 
Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons 

Determinació  de  l'efecte  de  l'aigua  sobre  l'adhesivitat  (assaig 
bituminosa compactada, segons la norma NLT 162-84

Execució 

 tall,  determinació  del  gruix  i  de  la  densitat  d'una 
bituminosa, segons la norma NLT 168-90 

temperatures en l'execució de paviments de mescles

 bituminosa en calent AC 22 base S, amb granulat calcàri,

Materials 

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat

 Operacions de Control  

d'un sòl, segons la norma DIN 18134 
 

5,00 
 

capa de paviment, amb determinació 
 

11,00 
 

calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure

granulat en calent, segons la norma UNE 
 

1,00 
 

segons la norma UNE_EN 933-8 
 

1,00 
 

mescla bituminosa, segons la norma NLT 
 

1,00 
 

mostra  de mescla  bituminosa,  segons  la 
 

1,00 
 

 de la densitat, estabilitat i fluència 
 la norma NLT 159-86 

 

1,00 
 

(assaig  d'immersió-compressió)  d'una 
84 

 

1,00 
 

d'una  proveta  testimoni  de  mescla 
 

1,00 
 

  

mescles bituminoses en calent 
 

2,00 
 

calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure

granulat en calent, segons la norma UNE  3,00  

Planejament  

 
107,89 

 
539,45 

 
1 

 

54,97 
 

604,67 
 

1 
 

incloure betum (P - 46)  

 

25,99 
 

25,99 
 

1 
 

19,41 
 

19,41 
 

1 
 

38,48 
 

38,48 
 

1 
 

33,54 
 

33,54 
 

1 
 

116,88 
 

116,88 
 

1 
 

200,83 
 

200,83 
 

1 
 

 

62,37 
 

62,37 
 

1 
 

    
 

14,74 
 

29,48 
 

1 
 

incloure betum (P - 47)  

 25,99  77,97  1  
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5.000,000 
 

M2 
 

4,0000 
 

Tram 

500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Tram 

40,482   t 

2.400,000 
 

T 
 

1,0001 
 

Estadístic 

2.400,000 
 

T 
 

1,0001 
 

Estadístic 

600,000 
 

T 
 

1,0001 
 

Estadístic 

600,000 
 

T 
 

1,0001 
 

Estadístic 

600,000 
 

T 
 

1,0001 
 

Estadístic 

5.000,000 
 

T 
 

1,0001 
 

Estadístic 

90,000 
 

T 
 

1,0001 
 

Tram 
   

40,000 
 

T 
 

1,0001 
 

Tram 

4.880,091   t 

2.400,000  T  1,0001  Estadístic 



Enllaç de la C-12 i LV-7004. Torrebesses 
 

 
 
 
 
 

PLA DE CONTROL
 

  
J03D6206  Determinació

 

J9H1210F  Determinació
164-90 

 

J9H1310G  Anàlisi  granulomètrica 
norma NLT

 

J9H1410A  Presa, confecció
(assaig Marshall)

 

J9H1630D  Determinació 
mescla bituminosa

 
Tipus de Control:  Execució

 
 

 
 

J9H1520K 
 

Extracció,  
 bituminosa,
 

J9H1B400 
 

Control de temperatures
 

G9H3U260  Mescla 
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J0304M03 
 

Anàlisi granulomètrica
933 (1) 

 

J03D6206 
 

Determinació
 

J9H1210F 
 

Determinació
164-90 

 

J9H1310G 
 

Anàlisi  granulomètrica 
norma NLT

 

J9H1C40S 
 

Assaig càntabre
norma NLT

 

J9V1510R 
 

Caracterització 
  

norma NLT

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla

granulomètrica  del granulat  recuperat  d'una  mostra 
NLT 165-90 

confecció de tres provetes cilíndriques, determinació 
Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons 

Determinació  de  l'efecte  de  l'aigua  sobre  l'adhesivitat  (assaig 
bituminosa compactada, segons la norma NLT 162-84

Execució 

 tall,  determinació  del  gruix  i  de  la  densitat  d'una 
bituminosa, segons la norma NLT 168-90 

temperatures en l'execució de paviments de mescles

 bituminosa en calent BBTM 11 B per a capa de trànsit,

Materials 

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla

granulomètrica  del granulat  recuperat  d'una  mostra 
NLT 165-90 

càntabre de determinació de la pèrdua per desgast d'un
NLT-352 

Caracterització  mitjançant  assaig  càntabre  de  pèrdua  per  

NLT 352-86 

 Operacions de Control  

segons la norma UNE_EN 933-8  3,00  

mescla bituminosa, segons la norma NLT  8,00  

mostra  de mescla  bituminosa,  segons  la  8,00  

 de la densitat, estabilitat i fluència  8,00  
 la norma NLT 159-86 

(assaig  d'immersió-compressió)  d'una  2,00  
84 

d'una  proveta  testimoni  de  mescla 
 

55,00 
 

  

mescles bituminoses en calent 
 

123,00 
 

trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure

granulat en calent, segons la norma UNE 
 

2,00 
 

segons la norma UNE_EN 933-8 
 

2,00 
 

mescla bituminosa, segons la norma NLT 
 

7,00 
 

mostra  de mescla  bituminosa,  segons  la 
 

7,00 
 

d'un paviment per via seca, segons la 
 

7,00 
 

 desgast  d'un  paviment,  segons  la 
 

7,00 
 

  

Planejament  

 19,41  58,23  1  

 38,48  307,84  1  

 33,54  268,32  1  

 116,88  935,04  1  

 200,83  401,66  1  

 

62,37 
 

3.430,35 
 

1 
 

    
 

14,74 
 

1.813,02 
 

1 
 

incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2 (P - 48)  

 

25,99 
 

51,98 
 

1 
 

19,41 
 

38,82 
 

1 
 

38,48 
 

269,36 
 

1 
 

33,54 
 

234,78 
 

1 
 

208,94 
 

1.462,58 
 

1 
 

105,31 
 

737,17 
 

1 
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2.400,000  T  1,0001  Estadísti 

 

 
c 

600,000  T  1,0001  Estadístic 

600,000  T  1,0001  Estadístic 

600,000  T  1,0001  Estadístic 

5.000,000  T  1,0001  Estadístic 

90,000 
 

T 
 

1,0001 
 

Tram 
   

40,000 
 

T 
 

1,0001 
 

Tram 

 21.383,656   m2 

800,000 
 

T 
 

0,0600 
 

Estadístic 

800,000 
 

T 
 

0,0600 
 

Estadístic 

200,000 
 

T 
 

0,0600 
 

Estadístic 

200,000 
 

T 
 

0,0600 
 

Estadístic 

200,000 
 

T 
 

0,0600 
 

Estadístic 

200,000 
 

T 
 

0,0600 
 

Estadístic 
   



Enllaç de la C-12 i LV-7004. Torrebesses 
 

 
 
 
 
 

PLA DE CONTROL
 
 

Tipus de Control:  Execució
 

 
 
 

 
 
 

 

J9H1520K  Extracció,  
bituminosa,

 

J9H1B400  Control de temperatures
 

G9HA0010  Betum asfàltic
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

J0552201  Determinació
 

Valor  <  = 
 

J0553102  Determinació
 

60 < =   Valor 
 

J0554103  Determinació
bituminós, segons

 
48 < =   Valor 

 
J0554133  Determinació

destil.lació 
 

Variació del
 

J0556105  Determinació
122 

 
1 < =   Valor

 
J0559108  Determinació

 
90 < =   a

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Execució 

 tall,  determinació  del  gruix  i  de  la  densitat  d'una 
bituminosa, segons la norma NLT 168-90 

temperatures en l'execució de paviments de mescles

asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P

Materials 

Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic,

=  0,2 

Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós,

Valor  <  =  70 

Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella
segons la norma NLT 125 

Valor  <  =  57 

Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella
 d'una mostra de material bituminós, segons la norma

del punt de reblaniment  <  =  9 

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material

Valor 

Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós,

a 25 ºC 

 Operacions de Control  

 
 
 

 
 
 

d'una  proveta  testimoni  de  mescla  6,00  

mescles bituminoses en calent  33,00  

(P - 49)  

asfàltic, segons la norma NLT 123  2,00  

bituminós, segons la norma NLT 124  2,00  

anella i bola d'una mostra de material 2,00  

anella i bola sobre el residu obtingut per 
norma NLT-125 

2,00  

material bituminós, segons la norma NLT 2,00  

bituminós, segons la norma NLT 126  2,00  

Planejament  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 62,37  374,22  1  

 14,74  486,42  1  

 54,54  109,08  1  

 46,55  93,10  1  

 45,37  90,74  1  

 45,37  90,74  1  

 41,66  83,32  1  

 81,02  162,04  1  
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240,000  T  0,0600  Tram 

40,000  T  0,0600  Tram 

211,950   t 

250,000  T  1,0000  Estadístic 

250,000  T  1,0000  Estadístic 

250,000  T  1,0000  Estadístic 

250,000  T  1,0000  Estadístic 

250,000  T  1,0000  Estadístic 

250,000  T  1,0000  Estadístic 



Enllaç de la C-12 i LV-7004. Torrebesses 
 

 
 
 
 
 

PLA DE CONTROL
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
J0559138  Determinació

bituminós, segons

 
50 < =   a

 
J055A209  Determinació

 
-0,7 < =   

 
J055D10D  Determinació

NLT 182 

 
Valor  <  = 

 
J055H102  Determinació 

bituminós, segons
 

J055R10Q  Determinació
bituminós, segons

 
15 < =   Valor

 
J0561111  Determinació

fina, segons

 
Variació de

 
J056C20D  Determinació 

UNE_EN 12606

 
Valor  <  = 

 

G9HA0020  Betum asfàltic
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

J0553102  Determinació
 

55 < =   Valor 

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació
segons la norma NLT-126/84 

a 25ºC 

Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum 

 Valor  <  =  1 

Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material

=  -8 

Determinació  de  la  penetració  del  residu  obtingut  per  destil.lació 
segons la norma NLT 124 

Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà
segons la norma NLT 131 

Valor 

Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra 
segons la norma NLT 185 

de masa  <  =  0,8 

Determinació  del  contingut  de  parafines  d'una  mostra  de 
12606-1 i 12606-2 

=  4,5 

asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers,

Materials 

Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós,

Valor  <  =  70 

 Operacions de Control  

destil.lació d'una mostra de material  2,00  

 asfàltic, segons la norma NLT 181  2,00  

material bituminós, segons la norma  2,00  

destil.lació  d'una  mostra  de  material  2,00  

heptà normal d'una mostra de material  2,00  

 de material bituminós en pel.lícula  2,00  

de  betum  asfàltic,  segons  la  norma  2,00  

elastòmers, per a mescles bituminoses (P - 50)  

bituminós, segons la norma NLT 124  1,00  

Planejament  

 81,02  162,04  1  

 48,20  96,40  1  

 87,10  174,20  1  

 63,75  127,50  1  

 70,87  141,74  1  

 48,31  96,62  1  

 295,81  591,62  1  

 46,55  46,55  1  
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250,000  T  1,0000  Estadísti 

 

 
c 

250,000  T  1,0000  Estadístic 

250,000  T  1,0000  Estadístic 

250,000  T  1,0000  Estadístic 

250,000  T  1,0000  Estadístic 

250,000  T  1,0000  Estadístic 

250,000  T  1,0000  Estadístic 

70,565   t 

250,000  T  1,0000  Estadístic 



Enllaç de la C-12 i LV-7004. Torrebesses  

  
J0554103  Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material  1,00  45,37  45,37  1  250,000  T  1,0000  Estadísti 

bituminós, segons la norma NLT 125 

 

 
c 

 
65 < =   Valor 

 
J0554133  Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola sobre el residu obtingut per  1,00  45,37  45,37  1  250,000  T  1,0000  Estadístic 

destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-125 
 

-5 < =   Variació del punt de reblaniment  <  =  10 
 

J0556105  Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT  1,00  41,66  41,66  1  250,000  T  1,0000  Estadístic 
122 

 
1 < =   Valor 

 
J0559108  Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126  1,00  81,02  81,02  1  250,000  T  1,0000  Estadístic 

 
30 < =   a 5 ºC 

 
J0559138  Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material  1,00  81,02  81,02  1  250,000  T  1,0000  Estadístic 

bituminós, segons la norma NLT-126/84 
 

15 < =   a 5 ºC 
 

J055D10D  Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma  1,00  87,10  87,10  1  250,000  T  1,0000  Estadístic 
NLT 182 

 
Valor  <  =  -15 

 
J055H102  Determinació  de  la  penetració  del  residu  obtingut  per  destil.lació  d'una  mostra  de  material  1,00  63,75  63,75  1  250,000  T  1,0000  Estadístic 

bituminós, segons la norma NLT 124 
 

J055X10X  Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una mostra de material bituminós, segons  1,00  90,86  90,86  1  250,000  T  1,0000  Estadístic 
la norma NLT 183 

 
2000 < =   Valor 

 
J0561111  Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material bituminós en pel.lícula  1,00  48,31  48,31  1  250,000  T  1,0000  Estadístic 

fina, segons la norma NLT 185 
 

Variació de masa  <  =  1 
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PLA DE CONTROL
 

 

J056E20E  Determinació
NLT-328 i NLT

 
Diferència

Augement
 

J056F80F  Determinació 
NLT-329 

 
70 < =   a

 
G9J1U320  Reg d'adherència

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

J055230B  Determinació
 

J055F30F  Determinació
la norma NLT

 

J055G30G  Determinació
139 

 

J055H102  Determinació 
bituminós, segons

 

J0563304  Determinació
138 

 

J0565306  Assaig de tamisatge
 

G9J1U330  Reg d'adherència
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J055230B 
 

Determinació
 

J055F30F 
 

Determinació
  

la norma NLT

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Determinació de l'estabilitat d'emmagatzematze d'una mostra
NLT-124 

Diferència de penetració  <  =  10 

Augement Punt de reblaniment (A i B)  <  =  5 

Determinació  de  la recuperació  elàstica  d'una  mostra  de  betum 

a 25 ºC 

d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-

Materials 

Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa,

Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra
NLT 194 

Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió

Determinació  de  la  penetració  del  residu  obtingut  per  destil.lació 
segons la norma NLT 124 

Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió 

tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons

d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-

Materials 

Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa,

Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra

NLT 194 

 Operacions de Control  

mostra de betum asfàltic, segons normes 1,00  

betum  modificat,  segons  la norma 1,00  

-1d sobre ferm nou (P - 51)  

bituminosa, segons la norma NLT 137  2,00  

mostra d'emulsió bituminosa, segons 

d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 

destil.lació  d'una  mostra  de  material 

 bituminosa, segons la norma NLT 

2,00  
 
 
2,00  
 
 
2,00  
 
 
2,00  

segons la norma NLT 142  2,00  

-2d-m sobre ferm nou (P - 52) 

bituminosa, segons la norma NLT 137 
 

1,00 
 

mostra d'emulsió bituminosa, segons 
 

1,00 
 

  

Planejament  

 88,02  88,02  1  

 101,70  101,70  1  

 31,51  63,02  1  

 28,79  57,58  1  

 63,75  127,50  1  

 63,75  127,50  1  

 42,14  84,28  1  

 30,90  61,80  1  

 

31,51 
 

31,51 
 

1 
 

 

28,79 
 

28,79 
 

1 
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250,000  T  1,0000 Estadístic 

250,000  T  1,0000  Estadístic 

47.063,830   m2 

30,000  T  0,0006  Estadístic 

30,000  T  0,0006  Estadístic 

30,000  T  0,0006  Estadístic 

30,000  T  0,0006  Estadístic 

30,000  T  0,0006  Estadístic 

30,000  T  0,0006  Estadístic 

21.383,656   m2 

30,000 
 

T 
 

0,0006 
 

Estadístic 

30,000 
 

T 
 

0,0006 
 

Estadístic 
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PLA DE CONTROL
 

  
J055G30G  Determinació

139 
 

J055H102  Determinació 
bituminós, segons

 

J0563304  Determinació
138 

 

J0565306  Assaig de tamisatge
 

G9J2U010  Reg de 
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J055230B 
 

Determinació
 

J055F30F 
 

Determinació
la norma NLT

 

J055G30G 
 

Determinació
139 

 

J055H102 
 

Determinació 
bituminós, segons

 

J0563304 
 

Determinació
138 

 

J0565306 
 

Assaig de tamisatge
 

 
 

Obra 
CAPITOL 

C2 
 

GB2AU503  Barrera 
perfil tubular
radi (P 

 
 

Tipus de Control:  Materials

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió

Determinació  de  la  penetració  del  residu  obtingut  per  destil.lació 
segons la norma NLT 124 

Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió

tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons

 cura amb producte filmogen per a formigó (P - 53)  

Materials 

Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa,

Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra
NLT 194 

Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió

Determinació  de  la  penetració  del  residu  obtingut  per  destil.lació 
segons la norma NLT 124 

Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió

tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons

 

01 
 

Pressupost TORREBESSES
06 SENYALITZACIÓ, BALISAMENT

03 DEFENSES 

 de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació,
 - 55) 

Materials 

 Operacions de Control  

d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT  1,00  

destil.lació  d'una  mostra  de  material  1,00  

d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT  1,00  

segons la norma NLT 142  1,00  

 

bituminosa, segons la norma NLT 137 
 

19,00 
 

mostra d'emulsió bituminosa, segons 
 

19,00 
 

d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 
 

19,00 
 

destil.lació  d'una  mostra  de  material 
 

19,00 
 

d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 
 

19,00 
 

segons la norma NLT 142 
 

19,00 
 

TORREBESSES 
BALISAMENT I DEFENSES 

tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent 
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,

Planejament  

 63,75  63,75  1  

 63,75  63,75  1  

 42,14  42,14  1  

 30,90  30,90  1  

 

31,51 
 

598,69 
 

1 
 

 

28,79 
 

547,01 
 

1 
 

 

63,75 
 

1.211,25 
 

1 
 

 

63,75 
 

1.211,25 
 

1 
 

 

42,14 
 

800,66 
 

1 
 

 

30,90 
 

587,10 
 

1 
 

 tanca de secció doble ona, part proporcional de separador,
soldadures, totalment col·locada en recta o corbada
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30,000  T  0,0006  Estadísti 

 

 
c 

30,000  T  0,0006  Estadístic 

30,000  T  0,0006  Estadístic 

30,000  T  0,0006  Estadístic 

47.063,830   m2 

30,000 
 

T 
 

0,0119 
 

Estadístic 

30,000 
 

T 
 

0,0119 
 

Estadístic 

30,000 
 

T 
 

0,0119 
 

Estadístic 

30,000 
 

T 
 

0,0119 
 

Estadístic 

30,000 
 

T 
 

0,0119 
 

Estadístic 

30,000 
 

T 
 

0,0119 
 

Estadístic 

separador, pal de 
corbada de qualsevol 

 

2.652,000   m 
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PLA DE CONTROL
 

  
J0B11P0N  Determinació

NBE EA-95
 

J0B16601  Determinació
d'una proveta

 

J0B1YX0U  Conjunt d'assaigs
 

J89XA102  Determinació 
norma UNE

 

J89XXX01  Assaig d'adherència
UNE-EN ISO

 

JBM21101  Comprovació 
seguretat flexibles,

 
Tipus de Control:  Execució

 
 
 
 

J2V1110B  Comprovació
terreny sobre

 

GB2AU521  Barrera 
proporcional
col·locada

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J0B11P0N 
 

Determinació
NBE EA-95

 

J0B16601 
 

Determinació
d'una proveta

 

J0B1YX0U 
 

Conjunt d'assaigs
 

J89XA102 
 

Determinació 
norma UNE

 

J89XXX01 
 

Assaig d'adherència
  

UNE-EN ISO

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil
95 

Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a
proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN 10002

d'assaigs d'identificació d'un acer tipus AP-11, segons

Determinació  de la massa  per unitat de superfície  d'una  pel.lícula 
UNE-EN ISO 1461 

d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes
ISO 1461 

Comprovació  de  les  característiques  geomètriques  dels  perfils 
flexibles, segons la norma UNE 135121 

Execució 

Comprovació de la resistència del terreny natural mitjançant 
sobre un suport clavat segons la norma OC 321/95 

 de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
proporcional de separadors, pal de perfil tubular de 120x55
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (P - 56) 

Materials 

Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil
95 

Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a
proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN 10002

d'assaigs d'identificació d'un acer tipus AP-11, segons

Determinació  de la massa  per unitat de superfície  d'una  pel.lícula 
UNE-EN ISO 1461 

d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes

ISO 1461 

 Operacions de Control  

perfil o planxa d'acer, segons la norma  4,00  

a la tracció, allargament i estricció  4,00  
10002-1 

segons la norma UNE-EN 10111  2,00  

pel.lícula  de galvanitzat,  segons  la  11,00  

mètodes no destructius, segons la norma  11,00  

perfils  longitudinals  de  barreres  de  11,00  

 l'aplicació d'una força paral·lela al 3,00  

tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en calent, incloent
120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar

perfil o planxa d'acer, segons la norma 
 

1,00 
 

a la tracció, allargament i estricció 
10002-1 

 

1,00 
 

segons la norma UNE-EN 10111 
 

1,00 
 

pel.lícula  de galvanitzat,  segons  la 
 

1,00 
 

mètodes no destructius, segons la norma 
 

1,00 
 

  

Planejament  

 37,61  150,44  1  

 110,90  443,60  1  

 190,44  380,88  1  

 33,75  371,25  1  

 30,02  330,22  1  

 22,34  245,74  1  

 31,91  95,73  1  

incloent dues tanques sobreposatades de secció doble ona,
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment 

 

37,61 
 

37,61 
 

1 
 

110,90 
 

110,90 
 

1 
 

190,44 
 

190,44 
 

1 
 

33,75 
 

33,75 
 

1 
 

30,02 
 

30,02 
 

1 
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256,000  M  0,3750  Estadísti 

 

 
c 

2.000,000  KG  2,6325  Estadístic 

2.000,000  M  1,0000  Estadístic 

256,000  M  1,0000  Estadístic 

256,000  M  1,0000  Estadístic 

256,000  M  1,0000  Estadístic 

400,000  M  0,3750  Tram 

ona, part 
totalment 

120,000   m 

256,000 
 

M 
 

0,7500 
 

Estadístic 

2.000,000 
 

KG 
 

5,2650 
 

Estadístic 

2.000,000 
 

M 
 

1,0000 
 

Estadístic 

256,000 
 

M 
 

1,0000 
 

Estadístic 

256,000 
 

M 
 

1,0000 
 

Estadístic 
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PLA DE CONTROL
 

 

JBM21101  Comprovació 
seguretat flexibles,

 

 

Tipus de Control:  Execució
 
 
 
 

J2V1110B  Comprovació
terreny sobre

 

GB2AU584  Extrem 
secció doble
captafars,

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J0B11P0N 
 

Determinació
NBE EA-95

 

J0B16601 
 

Determinació
d'una proveta

 

J0B1YX0U 
 

Conjunt d'assaigs
 

J89XA102 
 

Determinació 
norma UNE

 

J89XXX01 
 

Assaig d'adherència
UNE-EN ISO

 

JBM21101 
 

Comprovació 
seguretat flexibles,

 
Tipus de Control:  Execució

 
 
 
 

J2V1110B  Comprovació
terreny sobre

 
 

Obra  

CAPITOL 

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Comprovació  de  les  característiques  geomètriques  dels  perfils 
flexibles, segons la norma UNE 135121 

Execució 

Comprovació de la resistència del terreny natural mitjançant 
sobre un suport clavat segons la norma OC 321/95 

 de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de
doble ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55

captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat (P - 57) 

Materials 

Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil
95 

Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a
proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN 10002

d'assaigs d'identificació d'un acer tipus AP-11, segons

Determinació  de la massa  per unitat de superfície  d'una  pel.lícula 
UNE-EN ISO 1461 

d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes
ISO 1461 

Comprovació  de  les  característiques  geomètriques  dels  perfils 
flexibles, segons la norma UNE 135121 

Execució 

Comprovació de la resistència del terreny natural mitjançant 
sobre un suport clavat segons la norma OC 321/95 

01   Pressupost TORREBESSES

07   RECUPERACIÓ AMBIENTAL

 Operacions de Control  

perfils  longitudinals  de  barreres  de 1,00  

 l'aplicació d'una força paral·lela al 1,00  

de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en
120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça

 

perfil o planxa d'acer, segons la norma 
 

1,00 
 

a la tracció, allargament i estricció 
10002-1 

 

1,00 
 

segons la norma UNE-EN 10111 
 

1,00 
 

pel.lícula  de galvanitzat,  segons  la 
 

1,00 
 

mètodes no destructius, segons la norma 
 

1,00 
 

perfils  longitudinals  de  barreres  de 
 

1,00 
 

 l'aplicació d'una força paral·lela al 1,00  

TORREBESSES 

AMBIENTAL 

Planejament  

 22,34  22,34  1  

 31,91  31,91  1  

en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent
peça en angle, topall final, elements de fixació, material

 

37,61 
 

37,61 
 

1 
 

110,90 
 

110,90 
 

1 
 

190,44 
 

190,44 
 

1 
 

33,75 
 

33,75 
 

1 
 

30,02 
 

30,02 
 

1 
 

22,34 
 

22,34 
 

1 
 

 31,91  31,91  1  

 

 

 

 Pàgina:  74 

256,000  M  1,0000  Estadístic 

400,000  M  0,7500  Tram 

incloent tanca de 
material auxiliar i 

10,000   u 

256,000 
 

M 
 

9,0000 
 

Estadístic 

2.000,000 
 

KG 
 

63,1800 
 

Estadístic 

2.000,000 
 

M 
 

12,0000 
 

Estadístic 

256,000 
 

M 
 

12,0000 
 

Estadístic 

256,000 
 

M 
 

12,0000 
 

Estadístic 

256,000 
 

M 
 

12,0000 
 

Estadístic 

400,000  M  9,0000  Tram 
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PLA DE CONTROL

 

 

 
 

GR3PU010  Estesa 
d'utilització

 
 

Tipus de Control:  Materials
 

 
 
 

 
 
 

 

J03D2202  Anàlisi granulomètrica
104 

 

JR31K300  Determinació
vegetal segons

 

JR31L300  Determinació
 

JR31M300  Determinació
 

JR31N300  Determinació
UNE 77305:1999

 

JR31P300  Determinació
 

GR3PU020  Tractament
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J03D2202 
 

Anàlisi granulomètrica
104 

 

JR31K300 
 

Determinació
vegetal segons

 

JR31L300 
 

Determinació
 

JR31M300 
 

Determinació
 

JR31N300 
 

Determinació
UNE 77305:1999

 

JR31P300 
 

Determinació
 

GR720001  Hidrosembra

mulch, 

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

 de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos 
d'utilització i refinat manual dels talussos (P - 108) 

Materials 

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons

Determinació quantitativa del contingut de matèria orgànica,
segons les normes UNE 103204:1993 i UNE 103204 ERRATUM.

Determinació del contingut de fòsfor, en presa de mostra del substrat

Determinació del contingut de potassi, en presa de mostra del 

Determinació del contingut de nitrogen, en presa de mostra del
77305:1999 

Determinació del pH en presa de mostra del substrat vegetal segons

Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el subministrament

Materials 

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons

Determinació quantitativa del contingut de matèria orgànica,
segons les normes UNE 103204:1993 i UNE 103204 ERRATUM.

Determinació del contingut de fòsfor, en presa de mostra del substrat

Determinació del contingut de potassi, en presa de mostra del 

Determinació del contingut de nitrogen, en presa de mostra del
77305:1999 

Determinació del pH en presa de mostra del substrat vegetal segons

Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies

 estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,

Operacions de Control 

 de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada,

 
 
 

 
 
 

segons la norma UNE 103-101 o NLT  1,00  

orgànica, en presa de mostra del substrat  1,00  
ERRATUM. 

substrat vegetal  1,00  

 substrat vegetal  1,00  

del substrat vegetal segons la norma  1,00  

segons la norma UNE 77306:1999.  1,00  

subministrament d'adob (P - 109)  

segons la norma UNE 103-101 o NLT 
 

1,00 
 

orgànica, en presa de mostra del substrat 
ERRATUM. 

 

1,00 
 

substrat vegetal 
 

1,00 
 

 substrat vegetal 
 

1,00 
 

del substrat vegetal segons la norma 
 

1,00 
 

segons la norma UNE 77306:1999. 
 

1,00 
 

espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el

d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció

Planejament 

alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 24,63  24,63  1  20.000,000

 36,66  36,66  1  20.000,000

 21,97  21,97  1  20.000,000

 21,97  21,97  1  20.000,000

 21,97  21,97  1  20.000,000

 19,13  19,13  1  20.000,000

 

24,63 
 

24,63 
 

1 
 

20.000,000

 

36,66 
 

36,66 
 

1 
 

20.000,000

 

21,97 
 

21,97 
 

1 
 

20.000,000
 

21,97 
 

21,97 
 

1 
 

20.000,000
 

21,97 
 

21,97 
 

1 
 

20.000,000

 

19,13 
 

19,13 
 

1 
 

20.000,000

el subministrament de tots els components necessaris

recepció de l'obra (P - 110) 

Pàgina: 75 

 

 

fins al lloc 3.774,677   m3 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

20.000,000  M3  1,0000  Estadístic 

20.000,000  M3  1,0000  Estadístic 

20.000,000  M3  1,0000  Estadístic 

20.000,000  M3  1,0000  Estadístic 

20.000,000  M3  1,0000  Estadístic 

20.000,000  M3  1,0000  Estadístic 

3.774,677   m3 

20.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

20.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

20.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

20.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

20.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

20.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

necessaris (llavors,  12.582,256   m2 
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PLA DE CONTROL

 

 
 
 

Tipus de Control:  Materials
 

 
 
 

 
 
 

 

JR471100  Amidament 
herbàcies i 

 

JR472100  Identificació
dominant 

 
 

Obra 

CAPITOL 

C2 
 

G22DU010  Esbrossada
d'abocament

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J03D8208 
 

Assaig de piconatge
103-501 o NLT

 

J03DM20K 
 

Determinació
UNE 103-201

 
Tipus de Control:  Execució

 
 
 
 

J03DR10P  Determinació 
segons la norma

 
 

 

Obra 
CAPITOL 

C2 
 

G450U050  Formigó

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Materials 

Amidament  del contingut  de llavors,  aigua,  abono  i components 
 especies arbustives 

Identificació de llavors de la hidrosembra i comprovació dels

01 Pressupost TORREBESSES

08 SERVEIS AFECTATS

01 TREBALLS PREVIS

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22) 

Materials 

piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
NLT 108 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
201 o NLT 120 

Execució 

Determinació  in situ de la humitat i la densitat pel mètode
norma ASTM D 3017 e1 

 

01 
 

Pressupost TORREBESSES
08 SERVEIS AFECTATS

02 PROTECCIÓ CANONADA

Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,

Operacions de Control 

 
 
 

 
 
 

components  a la hidrosembra,  especies  1,00  

dels percentatges formulats i especie  1,00  

TORREBESSES 

AFECTATS (CLAVEGUERAM) 

PREVIS 

boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,

mostra de sòl, segons la norma UNE 
 

0,00 
 

d'una mostra de sòl, segons la norma 
 

0,00 
 

mètode dels isòtops radioactius  d'un sòl, 5,00  

TORREBESSES 
AFECTATS (CLAVEGUERAM) 

CANONADA 

col·locació, vibrat i curat (P - 25)  

Planejament 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 115,14  115,14  Si  1  

 148,57  148,57  Si  1  

teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec,

 

55,70 
 

0,00 
 

1 
 

 

45,38 
 

0,00 
 

1 
 

 11,79  58,95  5  
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0,000  1,0000  Estadístic 

0,000  1,0000  Estadístic 

aplec, inclòs cànon 
 

161,520   m2 

2.500,000 
 

M3 
 

0,4000 
 

Estadístic 

5.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Global 

2.500,000  M2  1,0000  Tram 

32,816   m3 
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PLA DE CONTROL

 

 
 
 

Tipus de Control:  Materials
 

 
 
 

 
 
 

 

J0607708  Mostreig, realització
compressió
UNE 83303,

 
25 < =   Resistència

 
G4B0U020  Acer B 500

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J0B21103 
 

Determinació
segons la norma

 

J0B25101 
 

Determinació
allargament
10002-1 

 

J0B28103 
 

Assaig de doblegament
norma UNE

 

G781U010  Impermeabilització
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

J055G30G  Determinació
139 

 
 

 

Obra 
CAPITOL 

C2 
 

G228U010  Rebliment

mesurat

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Materials 

realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30

83303, UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390.2 

Resistència a compressió (28 dies) 

500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor

Materials 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
norma UNE 36-068 

Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons,

doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer
UNE 36-068 

Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de

Materials 

Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió

 

01 
 

Pressupost TORREBESSES
08 SERVEIS AFECTATS

03 AMPLIACIÓ 

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb 

mesurat sobre perfil teòric (P - 17) 

Operacions de Control 

 
 
 

 
 
 

provetes, cura, recapçament i assaig a  1,00  
15x30 cm, segons la norma UNE 83300, 

12390.2  i UNE 12390-3 

menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 29)  

proveta d'acer per a armar formigons, 
 

0,00 
 

romanent del 0.2%, resistència a la tracció, 
formigons, segons la norma UNE-EN 

 

0,00 
 

d'acer per a armar formigons, segons la 
 

0,00 
 

de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 0,00  

TORREBESSES 
AFECTATS (CLAVEGUERAM) 

 material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació

Planejament 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 75,43  75,43  1  

 

24,84 
 

0,00 
 

1 
 

40.000,000

 

36,63 
 

0,00 
 

1 
 

40.000,000

 

13,94 
 

0,00 
 

1 
 

40.000,000

catiònica (P - 39)  

 63,75  0,00  Si  1  

compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
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50,000  M3  1,0000  Tram 

3.282,000   kg 

40.000,000 
 

KG 
 

1,0000 
 

Global 

40.000,000 
 

KG 
 

1,0000 
 

Global 

40.000,000 
 

KG 
 

1,0000 
 

Global 

328,160   m2 

0,000  0,0018  Estadístic 

Prescripcions Tècniques,  223,340   m3 
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PLA DE CONTROL
 
 

Tipus de Control:  Materials
 

 
 
 

 
 
 

 

J03D2202  Anàlisi granulomètrica
104 

 

J03D4204  Determinació
norma UNE

 

J03D7207  Assaig de piconatge
103-500 o NLT

 

J03D8208  Assaig de piconatge
103-501 o NLT

 

J03D9209  Determinació
d'una mostra

 

J03DK20H  Determinació
mostra de sòl,

 

J03DM20K  Determinació
UNE 103-201

 
Tipus de Control:  Execució

 
 
 
 

J03DR10P  Determinació 
segons la norma

 

GD75U050  Canalització
característica

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

JFG11201  Assaig de 
segons el plec

 

MOPT 

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Materials 

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106 

piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra
NLT 107 

piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
NLT 108 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode
sòl, segons la norma UNE 103-204 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
201 o NLT 120 

Execució 

Determinació  in situ de la humitat i la densitat pel mètode
norma ASTM D 3017 e1 

Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de
característica a la compressió, segons plànols (P - 98) 

Materials 

 flexió longitudinal d'un tub de formigó de diàmetre
plec de prescripcions tècniques generals per a canonades

 Operacions de Control  

 
 
 

 
 
 

segons la norma UNE 103-101 o NLT  0,00  

plàstic) d'una mostra de sòl, segons la  1,00  

mostra de sòl, segons la norma UNE  0,00  

mostra de sòl, segons la norma UNE  1,00  

metodologia del Próctor normal (a tres punts)  0,00  

mètode del permanganat de sòdic d'una  0,00  

d'una mostra de sòl, segons la norma  0,00  

mètode dels isòtops radioactius  d'un sòl, 5,00  

de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu

diàmetre comprès entre 500 i 1000 mm, 
canonades d'abastament d'aigua del 

0,00  

Planejament  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 24,63  0,00  1  

 31,18  31,18  1  

 41,36  0,00  1  

 55,70  55,70  1  

 103,34  0,00  1  

 33,25  0,00  1  

 45,38  0,00  1  

 11,79  58,95  5  

generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència 

 302,71  0,00  Si  1  
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5.000,000  M3  1,0000  Estadístic 

5.000,000  M3  1,0000  Estadístic 

5.000,000  M3  1,0000  Estadístic 

2.000,000  M3  1,0000  Tram 

5.000,000  M3  1,0000  Estadístic 

5.000,000  M3  1,0000  Estadístic 

5.000,000  M3  1,0000  Global 

2.000,000  M2  3,3300  Tram 

resistència 14,200   m 

0,000  1,0000  Global 
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PLA DE CONTROL
 

  
JFG12C01  Assaig d'aixafament

800 mm, segons
d'aigua del 

 

JFG14001  Assaig d'estanquitat
canonades 

 

JFG14011  Assaig d'estanquitat
el plec de 
MOPT 

 

GDD1U010  Pou de 
superior,

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J89XA102 
 

Determinació 
norma UNE

 

J89XXX01 
 

Assaig d'adherència
UNE-EN ISO

 

JDD42101 
 

Determinació
124 

 
Tipus de Control:  Execució

 
 
 
 

JDD43202  Comprovació
segons la norma

 
 

 

Obra 
CAPITOL 

C2 
 

G22DU010  Esbrossada
d'abocament

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó
segons el plec de prescripcions  tècniques generals
 MOPT 

d'estanquitat d'un tub de formigó, segons el plec de prescripcions
 d'abastament d'aigua del MOPT 

d'estanquitat del conjunt format per dos trossos de tub
 prescripcions tècniques generals per a canonades

 registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

Materials 

Determinació  de la massa  per unitat de superfície  d'una  pel.lícula 
UNE-EN ISO 1461 

d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes
ISO 1461 

Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament

Execució 

Comprovació de resistència i deformació a càrregues horitzontals
norma UNE 127-011experimental 

 

01 
 

Pressupost TORREBESSES
09 DESVIAMENT PROVISIONAL

01 TREBALLS PREVIS

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22) 

 Operacions de Control  

formigó de diàmetre comprès entre 600 i  0,00  
generals per a canonades  d'abastament 

prescripcions tècniques general per a  0,00  

 units pel junt corresponent, segons  0,00  
canonades de sanejament de poblacions del 

inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència 
plànols (P - 101) 

pel.lícula  de galvanitzat,  segons  la 
 

1,00 
 

mètodes no destructius, segons la norma 
 

1,00 
 

tancament i cubrició, segons la norma EN 
 

1,00 
 

horitzontals i verticals de graons de pous, 1,00  

TORREBESSES 
PROVISIONAL 

PREVIS I DEMOLICIONS 

boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,

Planejament  

 223,40  0,00  Si  1  

 205,74  0,00  Si  1  

 409,85  0,00  Si  1  

 característica a la compressió, anell d'entroncament

 

33,75 
 

33,75 
  

1 
 

30,02 
 

30,02   

1 
 

532,80 
 

532,80 
 

Si 
 

1 
 

 56,13  56,13  Si  1  

teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec,
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0,000  1,0000  Global 
 

0,000  1,0000  Global 

0,000  1,0000  Global 

d'entroncament amb tubs, con 
 

2,000   u 

10,000 
 

U 
 

4,0000 
 

Estadístic 

10,000 
 

U 
 

4,0000 
 

Estadístic 

0,000   

1,0000 
 

Estadístic 

0,000  4,0000  Estadístic 

aplec, inclòs cànon 
 

7.239,537   m2 
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PLA DE CONTROL
 
 

Tipus de Control:  Materials
 

 
 
 

 
 
 

 

J03D8208  Assaig de piconatge
103-501 o NLT

 

J03DM20K  Determinació
UNE 103-201

 
Tipus de Control:  Execució

 
 
 
 

J03DR10P  Determinació 
segons la norma

 
 

 

Obra 
CAPITOL 

C2 

C3 
 

G226U030  Terraplenat
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J03D2202 
 

Anàlisi granulomètrica
104 

 

J03D4204 
 

Determinació
norma UNE

 

J03D7207 
 

Assaig de piconatge
103-500 o NLT

 

J03D8208 
 

Assaig de piconatge
103-501 o NLT

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Materials 

piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
NLT 108 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
201 o NLT 120 

Execució 

Determinació  in situ de la humitat i la densitat pel mètode
norma ASTM D 3017 e1 

 

01 
 

Pressupost TORREBESSES
09 DESVIAMENT PROVISIONAL

02 MOVIMENT DE TERRES

01 TERRAPLENS 

Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,

Materials 

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106 

piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra
NLT 107 

piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
NLT 108 

 Operacions de Control  

 
 
 

 
 
 

mostra de sòl, segons la norma UNE  1,00  

d'una mostra de sòl, segons la norma  1,00  

mètode dels isòtops radioactius  d'un sòl, 15,00  

TORREBESSES 
PROVISIONAL 

TERRES 

obra, estesa i compactació segons condicions del Plec

segons la norma UNE 103-101 o NLT 
 

0,00 
 

plàstic) d'una mostra de sòl, segons la 
 

0,00 
 

mostra de sòl, segons la norma UNE 
 

0,00 
 

mostra de sòl, segons la norma UNE 
 

2,00 
 

Planejament  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 55,70  55,70  1  

 45,38  45,38  1  

 11,79  176,85  5  

Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil

 

24,63 
 

0,00 
 

1 
 

 

31,18 
 

0,00 
 

1 
 

 

41,36 
 

0,00 
 

1 
 

 

55,70 
 

111,40 
 

1 
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2.500,000  M3  0,4000  Estadístic 

5.000,000  M3  1,0000  Global 

2.500,000  M2  1,0000  Tram 

perfil teòric (P - 15)  2.210,553   m3 

5.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

5.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

5.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

2.000,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Tram 



Enllaç de la C-12 i LV-7004. Torrebesses 
 

 
 
 
 
 

PLA DE CONTROL
 

  
J03D9209  Determinació

d'una mostra
 

J03DK20H  Determinació
mostra de sòl,

 

J03DM20K  Determinació
UNE 103-201

 
Tipus de Control:  Execució

 
 
 
 

J03DR10P  Determinació 
segons la norma

 

G227U110  Esplanada
compactada

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

J03D2202  Anàlisi granulomètrica
104 

 
% passa 

% passa 

% passa 

100 < =   

70 < =   %
 

J03D4204  Determinació
norma UNE

 
Límit líquid 

Index Plasticitat 
 

J03D6206  Determinació

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode
sòl, segons la norma UNE 103-204 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
201 o NLT 120 

Execució 

Determinació  in situ de la humitat i la densitat pel mètode
norma ASTM D 3017 e1 

Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec,
compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P

Materials 

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons

 tamís 0,080 mm  <  =  25 

 tamís 0,40 mm  <  =  75 

 tamís 2 mm  <  =  80 

 % passa tamís 100 mm 

% passa tamís 20 mm 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106 

líquid  <  =  30 

Plasticitat  <  =  10 

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons

 Operacions de Control  

metodologia del Próctor normal (a tres punts)  0,00  

mètode del permanganat de sòdic d'una  0,00  

d'una mostra de sòl, segons la norma  0,00  

mètode dels isòtops radioactius  d'un sòl, 20,00  

préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
(P - 16) 

segons la norma UNE 103-101 o NLT 1,00  

plàstic) d'una mostra de sòl, segons la 1,00  

segons la norma UNE_EN 933-8  1,00  

Planejament  

 103,34  0,00  1  

 33,25  0,00  1  

 45,38  0,00  1  

 11,79  235,80  5  

Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt,

 24,63  24,63  1  

 31,18  31,18  1  

 19,41  19,41  1  
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5.000,000  M3  1,0000  Estadísti 

 

 
c 

5.000,000  M3  1,0000  Estadístic 

5.000,000  M3  1,0000  Global 

2.000,000  M2  3,3300  Tram 

desmunt, estesa i 2.014,569   m3 

2.500,000  M3  1,0000  Estadístic 

2.500,000  M3  1,0000  Estadístic 

2.500,000  M3  1,0000  Estadístic 



Enllaç de la C-12 i LV-7004. Torrebesses 
 

 
 
 
 
 

PLA DE CONTROL
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
J03D7207  Assaig de piconatge

103-500 o NLT
 

J03D8208  Assaig de piconatge
103-501 o NLT

 

J03D9209  Determinació
d'una mostra

 

J03DK20H  Determinació
mostra de sòl,

 
Valor  <  = 

 
J03DM20K  Determinació

UNE 103-201
 

Tipus de Control:  Execució
 
 

 
 

J03DP10M 
 

Determinació
 

J03DR10P 
 

Determinació 
segons la norma

 
Tipus Proctor:

100 < =   
 

J03DS10R  Assaig de càrrega
 

Relació  < 

100 < =   
 

G91AU015  Estabilització
disgregació,

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

J030BL0Z  Determinació

segons la norma

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra
NLT 107 

piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
NLT 108 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode
sòl, segons la norma UNE 103-204 

=  0,2 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
201 o NLT 120 

Execució 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT

Determinació  in situ de la humitat i la densitat pel mètode
norma ASTM D 3017 e1 

Proctor: modificat 

 Compactació  amb tolerància > =   2 

càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un

<  =  2,2 

 Módul d'elasticitat 2 

Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3,
disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del

Materials 

Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i alcali-

norma UNE 146-507 (1) i (2) 

 Operacions de Control  

mostra de sòl, segons la norma UNE  1,00  

mostra de sòl, segons la norma UNE  3,00  

metodologia del Próctor normal (a tres punts)  1,00  

mètode del permanganat de sòdic d'una  1,00  

d'una mostra de sòl, segons la norma  0,00  

NLT 103 
 

7,00 
 

mètode dels isòtops radioactius  d'un sòl, 
 

35,00 
 

d'un sòl, segons la norma DIN 18134  7,00  

EST3, amb sòl procedent de préstec i amb ciment pòrtland
del conglomerant, mescla  i compactació  al 100% del

carbonat d'una mostra de granulat,  1,00  

Planejament  

 41,36  41,36  1  

 55,70  167,10  1  

 103,34  103,34  1  

 33,25  33,25  1  

 45,38  0,00  1  

 

9,92 
 

69,44 
 

1 
 

 

11,79 
 

412,65 
 

5 
 

 107,89  755,23  1  

pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, 
del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 42) 

 146,93  146,93  1  
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2.500,000  M3  1,0000  Estadísti 

 

 
c 

1.000,000  M3  1,0000  Tram 

2.500,000  M3  1,0000  Estadístic 

2.500,000  M3  1,0000  Estadístic 

5.000,000  M3  1,0000  Global 

1.000,000 
 

M2 
 

3,3300 
 

Tram 

1.000,000 
 

M2 
 

3,3300 
 

Tram 

1.000,000  M2  3,3300  Tram 

estesa, 1.964,978   m3 

2.500,000  M3  1,0000  Tram 



Enllaç de la C-12 i LV-7004. Torrebesses  

  
J030Z000  Determinació  del  termini  de  treballabilitat  d'una  mostra  de  granulat  estabilitzat  amb  ciment,  0,00  226,32  0,00  Si  1  0,000  1,0000  Estadísti 

segons norma PNE 41240 

 

 
c 

 
180 < =   t pm per franges 

120 < =   t pm amplada completa 
 

J03D2202  Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT  1,00  24,63  24,63  1  2.500,000  M3  1,0000  Estadístic 
104 

 
% passa tamís 0,63 mm  <  =  35 

20 < =   % passa tamís 2 mm 

100 < =   % passa tamís 80 mm 
 

J03D4204  Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la  1,00  31,18  31,18  1  2.500,000  M3  1,0000  Estadístic 
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106 

 
Límit líquid  <  =  40 

Índex de plasticitat si LL>40  <  =  15 
 

J03D5205  Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-104 o NLT 106  1,00  31,18  31,18  1  2.500,000  M3  1,0000  Estadístic 
 

J03D6206  Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE_EN 933-8  1,00  19,41  19,41  1  2.500,000  M3  1,0000  Estadístic 
 

J03D8208  Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE  1,00  55,70  55,70  1  2.500,000  M3  1,0000  Tram 
103-501 o NLT 108 

 

J03DA209  Determinació  de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia  del Próctor  modificat (a tres  1,00  93,96  93,96  1  2.500,000  M3  1,0000  Tram 
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

 

J03DB20A  Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma  1,00  6,96  6,96  1  2.500,000  M3  1,0000  Estadístic 
UNE_EN 1097-5 

 

J03DK20H  Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una  1,00  33,25  33,25  1  2.500,000  M3  1,0000  Estadístic 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204 

 
Valor  <  =  1 

 
J03DM20K  Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma  0,00  45,38  0,00  1  5.000,000  M3  1,0000  Global 

UNE 103-201 o NLT 120 
 

Valor  <  =  1 
 

 

 
 
 
 
 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control  Planejament  Pàgina:  83 
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PLA DE CONTROL
 

 

J9241101  Cura i assaig  a
norma NLT

 
1,5 < =   Resistència

 
 

Tipus de Control:  Execució
 
 

 
 

J03DP10M 
 

Determinació
 

J03DR10P 
 

Determinació 
segons la norma

 
Tipus Proctor:

98 < =   Compactació
 

J03DS10R  Assaig de càrrega
 
 

 

Obra 
CAPITOL 

C2 
 

G935U012  Base de
Prescripcions

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J030BL0Z 
 

Determinació
segons la norma

 

J030WL00 
 

Assaig d'espectrografia
 

J030Z000 
 

Determinació 
segons norma

 

J03D2302 
 

Anàlisi granulomètrica

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

assaig  a compressió  simple d'una proveta  de terra-
NLT 305-90 

Resistència a compressió (7 dies) 

Execució 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT

Determinació  in situ de la humitat i la densitat pel mètode
norma ASTM D 3017 e1 

Proctor: modificat 

Compactació 

càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un

 

01 
 

Pressupost TORREBESSES
09 DESVIAMENT PROVISIONAL

03 FERMS 

de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 44)

Materials 

Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i alcali-
norma UNE 146-507 (1) i (2) 

d'espectrografia d'infrarrojos d'una una mostra de granulat

Determinació  del  termini  de  treballabilitat  d'una  mostra  de 
norma PNE 41240 

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons

 Operacions de Control  

-ciment  o grava-ciment,  segons  la 1,00  

NLT 103 
 

7,00 
 

mètode dels isòtops radioactius  d'un sòl, 
 

35,00 
 

d'un sòl, segons la norma DIN 18134  7,00  

TORREBESSES 
PROVISIONAL 

CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs 
44) 

-carbonat d'una mostra de granulat, 
 

1,00 
 

granulat 
 

0,00 
 

de  granulat  estabilitzat  amb  ciment, 
 

0,00 
 

segons la norma UNE 933-2 
 

3,00 
 

Planejament  

 24,36  24,36  1  

 

9,92 
 

69,44 
 

1 
 

 

11,79 
 

412,65 
 

5 
 

 107,89  755,23  1  

 estesa, prefisuració i compactació, segons condicions

 

146,93 
 

146,93 
  

1 
 

143,45 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

226,32 
 

0,00 
 

Si 
 

1 
 

53,68 
 

161,04   

1 
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2.500,000  M3  1,0000 Estadístic 

1.000,000 
 

M2 
 

3,3300 
 

Tram 

1.000,000 
 

M2 
 

3,3300 
 

Tram 

1.000,000  M2  3,3300  Tram 

condicions del Plec de 
 

1.423,848   m3 

2.500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 

0,000   

1,0000 
 

Estadístic 

0,000   

1,0000 
 

Estadístic 

500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Estadístic 
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PLA DE CONTROL
 

  
J03D4204  Determinació

norma UNE
 

J03D5205  Comprovació
 

J03D6206  Determinació
 

J03D8208  Assaig de piconatge
103-501 o NLT

 

J03DB20A  Determinació
UNE_EN 1097

 

J03DK20H  Determinació
mostra de sòl,

 

J03DM20K  Determinació
UNE 103-201

 

J9241101  Cura i assaig  a
norma NLT

 
Tipus de Control:  Execució

 
 

 
 

J03DP10M 
 

Determinació
 

J03DR10P 
 

Determinació 
segons la norma

 

J03DS10R 
 

Assaig de càrrega
 

J060AH00 
 

Extracció d'un
del gruix 

 

G9H1U020  Mescla 
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

J0304M03  Anàlisi granulomètrica
 

933 (1) 

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106 

Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons

piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
NLT 108 

Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
1097-5 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode
sòl, segons la norma UNE 103-204 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
201 o NLT 120 

assaig  a compressió  simple d'una proveta  de terra-
NLT 305-90 

Execució 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT

Determinació  in situ de la humitat i la densitat pel mètode
norma ASTM D 3017 e1 

càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un

d'un testimoni de formigó o grava-escòria d'una capa

 bituminosa en calent AC 22 base S, amb granulat calcàri,

Materials 

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat

 Operacions de Control  

plàstic) d'una mostra de sòl, segons la  3,00  

la norma UNE 103-104 o NLT 106  3,00  

segons la norma UNE_EN 933-8  1,00  

mostra de sòl, segons la norma UNE  1,00  

d'una mostra de sòl, segons la norma  1,00  

mètode del permanganat de sòdic d'una  0,00  

d'una mostra de sòl, segons la norma  0,00  

-ciment  o grava-ciment,  segons  la  15,00  

NLT 103 
 

2,00 
 

mètode dels isòtops radioactius  d'un sòl, 
 

57,00 
 

d'un sòl, segons la norma DIN 18134 
 

2,00 
 

capa de paviment, amb determinació 
 

3,00 
 

calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure

granulat en calent, segons la norma UNE  0,00  

Planejament  

 31,18  93,54  1  

 31,18  93,54  1  

 19,41  19,41  1  

 55,70  55,70  1  

 6,96  6,96  1  

 33,25  0,00  1  

 45,38  0,00  1  

 24,36  365,40  1  

 

9,92 
 

19,84 
 

1 
 

11,79 
 

672,03 
 

1 
 

107,89 
 

215,78 
 

1 
 

54,97 
 

164,91 
 

1 
 

incloure betum (P - 47)  

 25,99  0,00  1  

 

 

 Pàgina:  85 

500,000  M3  1,0000  Estadísti 

 

 
c 

500,000  M3  1,0000  Estadístic 

1.000,000  M3  1,0000  Estadístic 

2.500,000  M3  1,0000  Tram 

1.000,000  M3  1,0000  Estadístic 

5.000,000  M3  1,0000  Estadístic 

5.000,000  M3  1,0000  Global 

100,000  M3  1,0000  Tram 

5.000,000 
 

M2 
 

4,0000 
 

Tram 

100,000 
 

M2 
 

4,0000 
 

Tram 

5.000,000 
 

M2 
 

4,0000 
 

Tram 

500,000 
 

M3 
 

1,0000 
 

Tram 

916,152   t 

2.400,000  T  1,0001  Estadístic 
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PLA DE CONTROL
 

  
J03D6206  Determinació

 

J9H1210F  Determinació
164-90 

 

J9H1310G  Anàlisi  granulomètrica 
norma NLT

 

J9H1410A  Presa, confecció
(assaig Marshall)

 

J9H1630D  Determinació 
mescla bituminosa

 
Tipus de Control:  Execució

 
 

 
 

J9H1520K 
 

Extracció,  
 bituminosa,
 

J9H1B400 
 

Control de temperatures
 

G9H3U260  Mescla 
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J0304M03 
 

Anàlisi granulomètrica
933 (1) 

 

J03D6206 
 

Determinació
 

J9H1210F 
 

Determinació
164-90 

 

J9H1310G 
 

Anàlisi  granulomètrica 
norma NLT

 

J9H1C40S 
 

Assaig càntabre
norma NLT

 

J9V1510R 
 

Caracterització 
  

norma NLT

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla

granulomètrica  del granulat  recuperat  d'una  mostra 
NLT 165-90 

confecció de tres provetes cilíndriques, determinació 
Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons 

Determinació  de  l'efecte  de  l'aigua  sobre  l'adhesivitat  (assaig 
bituminosa compactada, segons la norma NLT 162-84

Execució 

 tall,  determinació  del  gruix  i  de  la  densitat  d'una 
bituminosa, segons la norma NLT 168-90 

temperatures en l'execució de paviments de mescles

 bituminosa en calent BBTM 11 B per a capa de trànsit,

Materials 

granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla

granulomètrica  del granulat  recuperat  d'una  mostra 
NLT 165-90 

càntabre de determinació de la pèrdua per desgast d'un
NLT-352 

Caracterització  mitjançant  assaig  càntabre  de  pèrdua  per  

NLT 352-86 

 Operacions de Control  

segons la norma UNE_EN 933-8  0,00  

mescla bituminosa, segons la norma NLT  2,00  

mostra  de mescla  bituminosa,  segons  la  2,00  

 de la densitat, estabilitat i fluència  2,00  
 la norma NLT 159-86 

(assaig  d'immersió-compressió)  d'una  0,00  
84 

d'una  proveta  testimoni  de  mescla 
 

11,00 
 

  

mescles bituminoses en calent 
 

23,00 
 

trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure

granulat en calent, segons la norma UNE 
 

1,00 
 

segons la norma UNE_EN 933-8 
 

1,00 
 

mescla bituminosa, segons la norma NLT 
 

2,00 
 

mostra  de mescla  bituminosa,  segons  la 
 

2,00 
 

d'un paviment per via seca, segons la 
 

2,00 
 

 desgast  d'un  paviment,  segons  la 
 

2,00 
 

  

Planejament  

 19,41  0,00  1  

 38,48  76,96  1  

 33,54  67,08  1  

 116,88  233,76  1  

 200,83  0,00  1  

 

62,37 
 

686,07 
 

1 
 

    
 

14,74 
 

339,02 
 

1 
 

incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2 (P - 48)  

 

25,99 
 

25,99 
 

1 
 

19,41 
 

19,41 
 

1 
 

38,48 
 

76,96 
 

1 
 

33,54 
 

67,08 
 

1 
 

208,94 
 

417,88 
 

1 
 

105,31 
 

210,62 
 

1 
 

    

 

 

 Pàgina:  86 

2.400,000  T  1,0001  Estadísti 

 

 
c 

600,000  T  1,0001  Estadístic 

600,000  T  1,0001  Estadístic 

600,000  T  1,0001  Estadístic 

5.000,000  T  1,0001  Estadístic 

90,000 
 

T 
 

1,0001 
 

Tram 
   

40,000 
 

T 
 

1,0001 
 

Tram 

 5.998,533   m2 

800,000 
 

T 
 

0,0600 
 

Estadístic 

800,000 
 

T 
 

0,0600 
 

Estadístic 

200,000 
 

T 
 

0,0600 
 

Estadístic 

200,000 
 

T 
 

0,0600 
 

Estadístic 

200,000 
 

T 
 

0,0600 
 

Estadístic 

200,000 
 

T 
 

0,0600 
 

Estadístic 
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PLA DE CONTROL
 
 

Tipus de Control:  Execució
 

 
 
 

 
 
 

 

J9H1520K  Extracció,  
bituminosa,

 

J9H1B400  Control de temperatures
 

G9HA0010  Betum asfàltic
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

J0552201  Determinació
 

Valor  <  = 
 

J0553102  Determinació
 

60 < =   Valor 
 

J0554103  Determinació
bituminós, segons

 
48 < =   Valor 

 
J0554133  Determinació

destil.lació 
 

Variació del
 

J0556105  Determinació
122 

 
1 < =   Valor

 
J0559108  Determinació

 
90 < =   a

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Execució 

 tall,  determinació  del  gruix  i  de  la  densitat  d'una 
bituminosa, segons la norma NLT 168-90 

temperatures en l'execució de paviments de mescles

asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P

Materials 

Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic,

=  0,2 

Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós,

Valor  <  =  70 

Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella
segons la norma NLT 125 

Valor  <  =  57 

Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella
 d'una mostra de material bituminós, segons la norma

del punt de reblaniment  <  =  9 

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material

Valor 

Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós,

a 25 ºC 

 Operacions de Control  

 
 
 

 
 
 

d'una  proveta  testimoni  de  mescla  2,00  

mescles bituminoses en calent  9,00  

(P - 49)  

asfàltic, segons la norma NLT 123  0,00  

bituminós, segons la norma NLT 124  0,00  

anella i bola d'una mostra de material 0,00  

anella i bola sobre el residu obtingut per 
norma NLT-125 

0,00  

material bituminós, segons la norma NLT 0,00  

bituminós, segons la norma NLT 126  0,00  

Planejament  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 62,37  124,74  1  

 14,74  132,66  1  

 54,54  0,00  1  

 46,55  0,00  1  

 45,37  0,00  1  

 45,37  0,00  1  

 41,66  0,00  1  

 81,02  0,00  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pàgina:  87 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

240,000  T  0,0600  Tram 

40,000  T  0,0600  Tram 

39,395   t 

250,000  T  1,0000  Estadístic 

250,000  T  1,0000  Estadístic 

250,000  T  1,0000  Estadístic 

250,000  T  1,0000  Estadístic 

250,000  T  1,0000  Estadístic 

250,000  T  1,0000  Estadístic 
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PLA DE CONTROL
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
J0559138  Determinació

bituminós, segons

 
50 < =   a

 
J055A209  Determinació

 
-0,7 < =   

 
J055D10D  Determinació

NLT 182 

 
Valor  <  = 

 
J055H102  Determinació 

bituminós, segons
 

J055R10Q  Determinació
bituminós, segons

 
15 < =   Valor

 
J0561111  Determinació

fina, segons

 
Variació de

 
J056C20D  Determinació 

UNE_EN 12606

 
Valor  <  = 

 

G9HA0020  Betum asfàltic
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

J0553102  Determinació
 

55 < =   Valor 

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació
segons la norma NLT-126/84 

a 25ºC 

Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum 

 Valor  <  =  1 

Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material

=  -8 

Determinació  de  la  penetració  del  residu  obtingut  per  destil.lació 
segons la norma NLT 124 

Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà
segons la norma NLT 131 

Valor 

Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra 
segons la norma NLT 185 

de masa  <  =  0,8 

Determinació  del  contingut  de  parafines  d'una  mostra  de 
12606-1 i 12606-2 

=  4,5 

asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers,

Materials 

Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós,

Valor  <  =  70 

 Operacions de Control  

destil.lació d'una mostra de material  0,00  

 asfàltic, segons la norma NLT 181  0,00  

material bituminós, segons la norma  0,00  

destil.lació  d'una  mostra  de  material  0,00  

heptà normal d'una mostra de material  0,00  

 de material bituminós en pel.lícula  0,00  

de  betum  asfàltic,  segons  la  norma  0,00  

elastòmers, per a mescles bituminoses (P - 50)  

bituminós, segons la norma NLT 124  0,00  

Planejament  

 81,02  0,00  1  

 48,20  0,00  1  

 87,10  0,00  1  

 63,75  0,00  1  

 70,87  0,00  1  

 48,31  0,00  1  

 295,81  0,00  1  

 46,55  0,00  1  
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250,000  T  1,0000  Estadísti 

 

 
c 

250,000  T  1,0000  Estadístic 

250,000  T  1,0000  Estadístic 

250,000  T  1,0000  Estadístic 

250,000  T  1,0000  Estadístic 

250,000  T  1,0000  Estadístic 

250,000  T  1,0000  Estadístic 

19,795   t 

250,000  T  1,0000  Estadístic 
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J0554103  Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material  0,00  45,37  0,00  1  250,000  T  1,0000  Estadísti 

bituminós, segons la norma NLT 125 

 

 
c 

 
65 < =   Valor 

 
J0554133  Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola sobre el residu obtingut per  0,00  45,37  0,00  1  250,000  T  1,0000  Estadístic 

destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-125 
 

-5 < =   Variació del punt de reblaniment  <  =  10 
 

J0556105  Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT  0,00  41,66  0,00  1  250,000  T  1,0000  Estadístic 
122 

 
1 < =   Valor 

 
J0559108  Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126  0,00  81,02  0,00  1  250,000  T  1,0000  Estadístic 

 
30 < =   a 5 ºC 

 
J0559138  Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material  0,00  81,02  0,00  1  250,000  T  1,0000  Estadístic 

bituminós, segons la norma NLT-126/84 
 

15 < =   a 5 ºC 
 

J055D10D  Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma  0,00  87,10  0,00  1  250,000  T  1,0000  Estadístic 
NLT 182 

 
Valor  <  =  -15 

 
J055H102  Determinació  de  la  penetració  del  residu  obtingut  per  destil.lació  d'una  mostra  de  material  0,00  63,75  0,00  1  250,000  T  1,0000  Estadístic 

bituminós, segons la norma NLT 124 
 

J055X10X  Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una mostra de material bituminós, segons  0,00  90,86  0,00  1  250,000  T  1,0000  Estadístic 
la norma NLT 183 

 
2000 < =   Valor 

 
J0561111  Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material bituminós en pel.lícula  0,00  48,31  0,00  1  250,000  T  1,0000  Estadístic 

fina, segons la norma NLT 185 
 

Variació de masa  <  =  1 
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PLA DE CONTROL
 

 

J056E20E  Determinació
NLT-328 i NLT

 
Diferència

Augement
 

J056F80F  Determinació 
NLT-329 

 
70 < =   a

 
G9J1U320  Reg d'adherència

 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 
 
 

J055230B  Determinació
 

J055F30F  Determinació
la norma NLT

 

J055G30G  Determinació
139 

 

J055H102  Determinació 
bituminós, segons

 

J0563304  Determinació
138 

 

J0565306  Assaig de tamisatge
 

G9J1U330  Reg d'adherència
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J055230B 
 

Determinació
 

J055F30F 
 

Determinació
  

la norma NLT

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Determinació de l'estabilitat d'emmagatzematze d'una mostra
NLT-124 

Diferència de penetració  <  =  10 

Augement Punt de reblaniment (A i B)  <  =  5 

Determinació  de  la recuperació  elàstica  d'una  mostra  de  betum 

a 25 ºC 

d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-

Materials 

Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa,

Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra
NLT 194 

Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió

Determinació  de  la  penetració  del  residu  obtingut  per  destil.lació 
segons la norma NLT 124 

Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió 

tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons

d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-

Materials 

Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa,

Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra

NLT 194 

 Operacions de Control  

mostra de betum asfàltic, segons normes 0,00  

betum  modificat,  segons  la norma 0,00  

-1d sobre ferm nou (P - 51)  

bituminosa, segons la norma NLT 137  0,00  

mostra d'emulsió bituminosa, segons 

d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 

destil.lació  d'una  mostra  de  material 

 bituminosa, segons la norma NLT 

0,00  
 
 
0,00  
 
 
0,00  
 
 
0,00  

segons la norma NLT 142  0,00  

-2d-m sobre ferm nou (P - 52) 

bituminosa, segons la norma NLT 137 
 

0,00 
 

mostra d'emulsió bituminosa, segons 
 

0,00 
 

  

Planejament  

 88,02  0,00  1  

 101,70  0,00  1  

 31,51  0,00  1  

 28,79  0,00  1  

 63,75  0,00  1  

 63,75  0,00  1  

 42,14  0,00  1  

 30,90  0,00  1  

 

31,51 
 

0,00 
 

1 
 

 

28,79 
 

0,00 
 

1 
 

    

 

 

 

 

 Pàgina:  90 

250,000  T  1,0000 Estadístic 

250,000  T  1,0000  Estadístic 

12.162,422   m2 

30,000  T  0,0006  Estadístic 

30,000  T  0,0006  Estadístic 

30,000  T  0,0006  Estadístic 

30,000  T  0,0006  Estadístic 

30,000  T  0,0006  Estadístic 

30,000  T  0,0006  Estadístic 

5.998,533   m2 

30,000 
 

T 
 

0,0006 
 

Estadístic 

30,000 
 

T 
 

0,0006 
 

Estadístic 
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PLA DE CONTROL
 

  
J055G30G  Determinació

139 
 

J055H102  Determinació 
bituminós, segons

 

J0563304  Determinació
138 

 

J0565306  Assaig de tamisatge
 

G9J2U010  Reg de 
 
 

Tipus de Control:  Materials
 
 

 
 

J055230B 
 

Determinació
 

J055F30F 
 

Determinació
la norma NLT

 

J055G30G 
 

Determinació
139 

 

J055H102 
 

Determinació 
bituminós, segons

 

J0563304 
 

Determinació
138 

 

J0565306 
 

Assaig de tamisatge

 

7004. Torrebesses 

CONTROL DE QUALITAT 

Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió

Determinació  de  la  penetració  del  residu  obtingut  per  destil.lació 
segons la norma NLT 124 

Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió

tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons

 cura amb producte filmogen per a formigó (P - 53)  

Materials 

Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa,

Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra
NLT 194 

Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió

Determinació  de  la  penetració  del  residu  obtingut  per  destil.lació 
segons la norma NLT 124 

Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió

tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons

 Operacions de Control  

d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT  0,00  

destil.lació  d'una  mostra  de  material  0,00  

d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT  0,00  

segons la norma NLT 142  0,00  

 

bituminosa, segons la norma NLT 137 
 

5,00 
 

mostra d'emulsió bituminosa, segons 
 

5,00 
 

d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 
 

5,00 
 

destil.lació  d'una  mostra  de  material 
 

5,00 
 

d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 
 

5,00 
 

segons la norma NLT 142 
 

5,00 
 

Planejament  

 63,75  0,00  1  

 63,75  0,00  1  

 42,14  0,00  1  

 30,90  0,00  1  

 

31,51 
 

157,55 
 

1 
 

 

28,79 
 

143,95 
 

1 
 

 

63,75 
 

318,75 
 

1 
 

 

63,75 
 

318,75 
 

1 
 

 

42,14 
 

210,70 
 

1 
 

 

30,90 
 

154,50 
 

1 
 

 

 Pàgina:  91 

30,000  T  0,0006  Estadísti 

 

 
c 

30,000  T  0,0006  Estadístic 

30,000  T  0,0006  Estadístic 

30,000  T  0,0006  Estadístic 

12.162,422   m2 

30,000 
 

T 
 

0,0119 
 

Estadístic 

30,000 
 

T 
 

0,0119 
 

Estadístic 

30,000 
 

T 
 

0,0119 
 

Estadístic 

30,000 
 

T 
 

0,0119 
 

Estadístic 

30,000 
 

T 
 

0,0119 
 

Estadístic 

30,000 
 

T 
 

0,0119 
 

Estadístic 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resum del Pla de Control de Qualitat 
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RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament  Pàg.:  1 
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RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament  Pàg.:  2 
 
 
NIVELL 5: C4 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

C4  01.03.02.04.01  MURS 1I, 2D, 2I  99.149,31  811,02  0,82 

C4  01.03.02.04.02  MUR 1D-1  34.755,47  387,37  1,11 

C4  01.03.02.04.03  MUR 1D-2  25.415,68  236,51  0,93 

C3  01.03.02.04  MURS  159.320,46  1.434,90  0,90 

C4  01.04.02.01.01  DEMOLICIÓ ALETES  342,17  0,00  0,00 

C4  01.04.02.01.02  RECREIXEMENT MUR  628,07  75,43  12,01 

C4  01.04.02.01.03  AMPLIACIÓ CALAIX  28.509,80  232,46  0,82 

C3  01.04.02.01  CALAIX 4,00 X 3,35  29.480,04  307,89  1,04 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
188.800,50 1.742,79 0,92 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
NIVELL 4: C3 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

C3  01.03.01.01  CALAIX  192.893,64  5.667,76  2,94 

C3  01.03.01.02  ALETA 1  40.300,95  3.875,26  9,61 

C3  01.03.01.03  ALETA 2  33.568,96  3.294,56  9,81 

C3  01.03.01.04  ALETA 3  34.657,12  3.555,97  10,26 

C3  01.03.01.05  ALETA 4  44.036,91  4.875,59  11,07 

C2  01.03.01  PAS INFERIOR  345.457,58  21.269,14  6,16 

C3  01.03.02.01  TAULER  217.183,28  3.978,56  1,83 

C3  01.03.02.02  ESTREP 1  161.775,09  2.311,22  1,42 

C3  01.03.02.03  ESTREP 2  151.642,48  1.878,33  1,24 

C3  01.03.02.04  MURS  159.320,46  1.434,90  0,90 

C2  01.03.02  PONT  689.921,31  9.603,01  1,39 

C3  01.04.02.01  CALAIX 4,00 X 3,35  29.480,04  307,89  1,04 

C2  01.04.02  DRENATGE TRANSVERSAL  29.480,04  307,89  1,04 

C3  01.09.02.01  TERRAPLENS  53.329,79  3.709,67  6,96 

C3  01.09.02.02  EXCAVACIONS  27.515,53  0,00  0,00 

C2  01.09.02  MOVIMENT DE TERRES  80.845,32  3.709,67  4,59 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1.145.704,25 34.889,71 3,04 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
NIVELL 3: C2 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

C2 01.01.01 TREBALLS PREVIS 11.272,67 1.536,11 13,62 
C2 01.01.02 DEMOLICIONS 63.730,11 0,00 0,00 
CAPITOL 01.01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 75.002,78 1.536,11 2,05 
C2 01.02.01 TERRAPLENS 370.059,37 20.835,53 5,63 
C2 01.02.02 EXCAVACIONS 111.915,10 0,00 0,00 
CAPITOL 01.02 MOVIMENT DE TERRES 481.974,47 20.835,53 4,32 
C2 01.03.01 PAS INFERIOR 345.457,58 21.269,14 6,15 
C2 01.03.02 PONT 689.921,31 9.603,01 1,39 
CAPITOL 01.03 ESTRUCTURES 1.035.378,89 30.872,15 2,98 
C2 01.04.01 DRENATGE LONGITUDINAL 163.863,72 3.330,75 2,03 
C2 01.04.02 DRENATGE TRANSVERSAL 29.480,04 307,89 1,04 
CAPITOL 01.04 DRENATGE 193.343,76 3.638,64 1,88 
C2 01.05.01 AFERMAT 599.172,10 30.296,22 5,06 
CAPITOL 01.05 FERMS 599.172,10 30.296,22 5,06 
C2 01.06.01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 6.624,31 0,00 0,00 
C2 01.06.02 SENYALITZACIÓ VERTICAL 22.593,47 0,00 0,00 
C2 01.06.03 DEFENSES 110.116,10 2.931,80 2,66 

 
euros 

CAPITOL  01.06  SENYALITZACIÓ, BALISAMENT I DEFENSES  139.333,88  2.931,80  2,10 

C2  01.08.01  TREBALLS PREVIS  2.123,53  58,95  2,77 

C2  01.08.02  PROTECCIÓ CANONADA  7.762,71  75,43  0,97 

C2  01.08.03  AMPLIACIÓ  3.266,11  798,53  24,44 

CAPITOL  01.08  SERVEIS AFECTATS (CLAVEGUERAM)  13.152,35  932,91  7,09 

C2  01.09.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS  24.273,87  277,93  1,14 

C2  01.09.02  MOVIMENT DE TERRES  80.845,32  3.709,67  4,59 

C2  01.09.03  FERMS  130.572,12  5.797,51  4,44 

C2  01.09.04  SENYALITZACIÓ  16.137,90  0,00  0,00 

CAPITOL  01.09  DESVIAMENT PROVISIONAL  251.829,21  9.785,11  3,89 

C2  01.10.01  D'ABONAMENT ÍNTEGRE  12.000,00  0,00  0,00 

C2  01.10.02  A JUSTIFICAR 127.886,44  0,00  0,00 

CAPITOL  01.10  PARTIDES ALÇADES  139.886,44  0,00  0,00 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
2.929.073,88  100.828,47  3,44 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
NIVELL 2: CAPITOL 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

CAPITOL  01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS  75.002,78  1.536,11  2,05 

CAPITOL  01.02  MOVIMENT DE TERRES  481.974,47  20.835,53  4,32 

CAPITOL  01.03  ESTRUCTURES  1.035.378,89  30.872,15  2,98 

CAPITOL  01.04  DRENATGE  193.343,76  3.638,64  1,88 

CAPITOL  01.05  FERMS  599.172,10  30.296,22  5,07 

CAPITOL  01.06  SENYALITZACIÓ, BALISAMENT I DEFENSES  139.333,88  2.931,80  2,10 

CAPITOL  01.07  RECUPERACIÓ AMBIENTAL  30.059,02  556,37  1,85 

CAPITOL  01.08  SERVEIS AFECTATS (CLAVEGUERAM)  13.152,35  932,91  7,09 

CAPITOL  01.09  DESVIAMENT PROVISIONAL  251.829,21  9.785,11  3,88 

CAPITOL  01.10  PARTIDES ALÇADES  139.886,44  0,00  0,00 

Obra  01  Pressupost TORREBESSES  2.959.132,90  101.384,84  3,50 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
2.959.132,90  101.384,84  3,50 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
NIVELL 1: Obra 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Obra  01  Pressupost TORREBESSES  2.959.132,90  101.384,84  3,50 

Obra  01  2.959.132,90  101.384,84  3,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

euros 
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ANNEX 14 

PLA  DE  CONTROL  DE  QUALITAT   



Millora local de l’enllaç entre les carreteres C-12 i LV-7004 a Torrebesses, Segrià 

 

 
 
ANNEX 14: PLA DE CONTROL DE QUALITAT (Pressupost)  
 

DOCUMENTS DEL PRESSUPOST 
 

 

 

 

� PRESSUPOST PARCIAL 

  

� RESUM DE PRESSUPOST 

 

� ÚLTIM FULL 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressupost Parcial (PCQ) 



PCQ Enllaç de la C-12 i LV-7004. Torrebesses

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PCQ TORREBESSES

CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

C2 01 TREBALLS PREVIS

1 J03D8208 U Ensayo de apisonado por el método del Próctor modificado de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 16)

55,70 6,000 334,20

2 J03DM20K U Determinación cuantitativa del contenido de sulfatos solubles de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-201 o NLT 120 (P - 23)

45,38 7,000 317,66

3 J03DR10P U Determinación in situ de la humedad y la densidad por el método de
los isótopos radioactivos de un suelo, según la norma ASTM D 3017
e1 (P - 25)

11,79 75,000 884,25

TOTAL C2 01.01.01 1.536,11

Obra 01 PRESSUPOST PCQ TORREBESSES

CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES

C2 01 TERRAPLENS

1 J030Z000 U Determinación del plazo de trabajabilidad de una muestra de árido
estabilizado con cemento, según norma PNE 41240 (P - 7)

226,32 1,000 226,32

2 J03D7207 U Ensayo de apisonado por el método del Próctor normal de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 15)

41,36 12,000 496,32

3 J030BL0Z U Determinación de la reactividad alcali-sílice, alcali-silicato y
alcali-carbonato de una muestra de árido, según la norma UNE
146-507 (1) y (2) (P - 3)

146,93 3,000 440,79

4 J03DS10R U Ensayo de carga in situ, con placa de 30 cm de diàmetro de un suelo,
según la norma DIN 18134 (P - 26)

107,89 49,000 5.286,61

5 J03D9209 U Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del
Próctor normal (en tres puntos) de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103-502 (P - 17)

103,34 12,000 1.240,08

6 J03DR10P U Determinación in situ de la humedad y la densidad por el método de
los isótopos radioactivos de un suelo, según la norma ASTM D 3017
e1 (P - 25)

11,79 695,000 8.194,05

7 J03DP10M U Determinación in situ de la humedad de un suelo, según la norma NLT
103 (P - 24)

9,92 49,000 486,08

8 J03D8208 U Ensayo de apisonado por el método del Próctor modificado de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 16)

55,70 31,000 1.726,70

9 J03D2202 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según
la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 8)

24,63 15,000 369,45

10 J03D4204 U Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite
plástico) de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-103 o
NLT 105 y UNE 103-104 o NLT 106 (P - 12)

31,18 15,000 467,70

11 J03D6206 U Determinación del equivalente de arena de una muestra de suelo,
según la norma UNE_EN 933-8 (P - 14)

19,41 6,000 116,46

12 J03DA209 U Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del
Próctor modificado (en tres puntos) de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103-502 (P - 18)

93,96 3,000 281,88

13 J03DB20A U Determinación de la humedad, mediante secado en estufa de una
muestra de suelo, según la norma UNE_EN 1097-5 (P - 19)

6,96 3,000 20,88

14 J03DK20H U Determinación del contenido de materia orgánica, por el método del
permanganato sódico de una muestra de suelo, según la norma UNE
103-204 (P - 22)

33,25 15,000 498,75

15 J03DM20K U Determinación cuantitativa del contenido de sulfatos solubles de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-201 o NLT 120 (P - 23)

45,38 18,000 816,84

euros



PCQ Enllaç de la C-12 i LV-7004. Torrebesses

PRESSUPOST * Pàg.: 2

16 J9241101 U Cura y ensayo de compresión simple de una probeta de
tierra-cemento o grava-cemento, según la norma NLT 305-90 (P - 85)

24,36 3,000 73,08

17 J03D5205 U Comprobación de la no plasticidad de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 13)

31,18 3,000 93,54

TOTAL C2 01.02.01 20.835,53

Obra 01 PRESSUPOST PCQ TORREBESSES

CAPITOL 03 ESTRUCTURES

C2 01 PAS INFERIOR

C3 01 CALAIX

1 J03D6206 U Determinación del equivalente de arena de una muestra de suelo,
según la norma UNE_EN 933-8 (P - 14)

19,41 0,000 0,00

2 J03DM20K U Determinación cuantitativa del contenido de sulfatos solubles de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-201 o NLT 120 (P - 23)

45,38 0,000 0,00

3 J03DP10M U Determinación in situ de la humedad de un suelo, según la norma NLT
103 (P - 24)

9,92 14,000 138,88

4 J03D2402 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de zahorra,
según la norma UNE_EN 933-2 (P - 10)

20,26 0,000 0,00

5 J03D8208 U Ensayo de apisonado por el método del Próctor modificado de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 16)

55,70 4,000 222,80

6 J03DS10R U Ensayo de carga in situ, con placa de 30 cm de diàmetro de un suelo,
según la norma DIN 18134 (P - 26)

107,89 14,000 1.510,46

7 J03DK20H U Determinación del contenido de materia orgánica, por el método del
permanganato sódico de una muestra de suelo, según la norma UNE
103-204 (P - 22)

33,25 1,000 33,25

8 J03DA209 U Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del
Próctor modificado (en tres puntos) de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103-502 (P - 18)

93,96 0,000 0,00

9 J055G30G U Determinación del residuo por destilación de una muestra de emulsión
bituminosa, según la norma NLT 139 (P - 38)

63,75 1,000 63,75

10 J03D4204 U Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite
plástico) de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-103 o
NLT 105 y UNE 103-104 o NLT 106 (P - 12)

31,18 1,000 31,18

11 J0B28103 U Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero para armar
hormigones, según la norma UNE 36-068 (P - 58)

13,94 3,000 41,82

12 JFA19C01 U Ensayo de aplastamiento o de flexión transversal de un tubo de
material plástico de 400 mm de diámetro, como máximo, según pliego
de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento
de agua del MOPT (P - 104)

165,19 1,000 165,19

13 J0B25101 U Determinación del límite elástico para una deformación remanente del
0.2%, resistencia a la tracción, alargamiento y estricción de una
probeta de acero para armar hormigones, según la norma UNE-EN
10002-1  (P - 57)

36,63 3,000 109,89

14 J0B21103 U Determinación de las características geométricas de una probeta de
acero para armar hormigones, según la norma UNE 36-068 (P - 56)

24,84 3,000 74,52

15 J0607708 U Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las
probetas, curado, refrentamiento y ensayo a compresión de una serie
de cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm, según la norma UNE
83300, UNE 83303, UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390.2
y UNE 12390-3 (P - 49)

75,43 10,000 754,30

16 J03D2202 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según
la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 8)

24,63 1,000 24,63

17 J03DG30F U Determinación del número de caras de fractura en el machaqueo de
una muestra de suelo granular, según la norma UNE_EN 933-5 (P -
21)

26,56 0,000 0,00

euros
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18 J03DR10P U Determinación in situ de la humedad y la densidad por el método de
los isótopos radioactivos de un suelo, según la norma ASTM D 3017
e1 (P - 25)

11,79 152,000 1.792,08

19 J7B0D50L U Determinación de la resistencia a tracción monodireccional,
longitudinal y transversal, de una muestra de geotextil, según la norma
UNE_EN ISO 10319 (P - 70)

61,59 1,000 61,59

20 J030A10A U Determinación cuantitativa de los compuestos de azufre de una
muestra de árido para elaborar morteros y hormigones, según la
norma UNE_EN 1744-1 (P - 2)

146,84 0,000 0,00

21 J7B0F50L U Determinación de la resistencia al punzonamiento de una muestra de
material geotextil, según la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 72)

71,58 1,000 71,58

22 J03DF30E U Determinación de la resistencia al desgaste mediante la máquina de
Los Ángeles de una muestra de suelo granular, según la norma
UNE_EN 1097-2-99 (P - 20)

65,76 0,000 0,00

23 J7B0A50J U Determinación de la masa por unidad de superficie de una muestra de
material geotextil, según la norma UNE_EN 965 (P - 69)

49,27 1,000 49,27

24 J03D7207 U Ensayo de apisonado por el método del Próctor normal de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 15)

41,36 1,000 41,36

25 J7B0E50L U Determinación del alargamiento de rotura de una muestra de material
geotextil, según la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 71)

82,87 1,000 82,87

26 J03D9209 U Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del
Próctor normal (en tres puntos) de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103-502 (P - 17)

103,34 1,000 103,34

27 J03DB20A U Determinación de la humedad, mediante secado en estufa de una
muestra de suelo, según la norma UNE_EN 1097-5 (P - 19)

6,96 0,000 0,00

28 JFA1800A U Ensayo a tracción, con determinación del esfuerzo máximo (en el
punto de fluencia o el de rotura) , según la norma UNE_EN 1452-2 (P -
103)

111,85 1,000 111,85

29 J030KB0L U Determinación del índice de lajas y agujas de una muestra de árido
para elaborar mezclas bituminosas, morters i formigons según la
norma UNE_EN 933-3 (P - 4)

34,52 0,000 0,00

30 J7B0G50N U Determinación de la resistencia al desgarre de una muestra de
material geotextil, según la norma UNE 40-529 (P - 73)

113,02 1,000 113,02

31 JFA13A0H U Determinación de la temperatura de reblandecimiento Vicat de una
muestra de tubo de material plástico, según la norma UNE_EN_ISO
306 (P - 102)

70,13 1,000 70,13

32 J03D5205 U Comprobación de la no plasticidad de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 13)

31,18 0,000 0,00

33 J030TL0W U Determinación de la limpieza superficial de una muestra de árido,
según la norma UNE 146130 (P - 5)

28,27 0,000 0,00

TOTAL C3 01.03.01.01 5.667,76

Obra 01 PRESSUPOST PCQ TORREBESSES

CAPITOL 03 ESTRUCTURES

C2 01 PAS INFERIOR

C3 02 ALETA 1

1 J03DM20K U Determinación cuantitativa del contenido de sulfatos solubles de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-201 o NLT 120 (P - 23)

45,38 0,000 0,00

2 J03DR10P U Determinación in situ de la humedad y la densidad por el método de
los isótopos radioactivos de un suelo, según la norma ASTM D 3017
e1 (P - 25)

11,79 175,000 2.063,25

3 JFA19C01 U Ensayo de aplastamiento o de flexión transversal de un tubo de
material plástico de 400 mm de diámetro, como máximo, según pliego
de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento
de agua del MOPT (P - 104)

165,19 0,000 0,00

euros
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4 J030TL0W U Determinación de la limpieza superficial de una muestra de árido,
según la norma UNE 146130 (P - 5)

28,27 0,000 0,00

5 J03D8208 U Ensayo de apisonado por el método del Próctor modificado de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 16)

55,70 4,000 222,80

6 J03DP10M U Determinación in situ de la humedad de un suelo, según la norma NLT
103 (P - 24)

9,92 12,000 119,04

7 J03D2202 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según
la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 8)

24,63 1,000 24,63

8 J03DB20A U Determinación de la humedad, mediante secado en estufa de una
muestra de suelo, según la norma UNE_EN 1097-5 (P - 19)

6,96 0,000 0,00

9 J03D9209 U Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del
Próctor normal (en tres puntos) de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103-502 (P - 17)

103,34 0,000 0,00

10 JFA13A0H U Determinación de la temperatura de reblandecimiento Vicat de una
muestra de tubo de material plástico, según la norma UNE_EN_ISO
306 (P - 102)

70,13 0,000 0,00

11 J03DA209 U Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del
Próctor modificado (en tres puntos) de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103-502 (P - 18)

93,96 0,000 0,00

12 J03D7207 U Ensayo de apisonado por el método del Próctor normal de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 15)

41,36 0,000 0,00

13 J7B0D50L U Determinación de la resistencia a tracción monodireccional,
longitudinal y transversal, de una muestra de geotextil, según la norma
UNE_EN ISO 10319 (P - 70)

61,59 0,000 0,00

14 J7B0E50L U Determinación del alargamiento de rotura de una muestra de material
geotextil, según la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 71)

82,87 0,000 0,00

15 J7B0F50L U Determinación de la resistencia al punzonamiento de una muestra de
material geotextil, según la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 72)

71,58 0,000 0,00

16 J7B0G50N U Determinación de la resistencia al desgarre de una muestra de
material geotextil, según la norma UNE 40-529 (P - 73)

113,02 0,000 0,00

17 J03D2402 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de zahorra,
según la norma UNE_EN 933-2 (P - 10)

20,26 0,000 0,00

18 J0607708 U Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las
probetas, curado, refrentamiento y ensayo a compresión de una serie
de cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm, según la norma UNE
83300, UNE 83303, UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390.2
y UNE 12390-3 (P - 49)

75,43 2,000 150,86

19 J0B21103 U Determinación de las características geométricas de una probeta de
acero para armar hormigones, según la norma UNE 36-068 (P - 56)

24,84 0,000 0,00

20 J0B25101 U Determinación del límite elástico para una deformación remanente del
0.2%, resistencia a la tracción, alargamiento y estricción de una
probeta de acero para armar hormigones, según la norma UNE-EN
10002-1  (P - 57)

36,63 0,000 0,00

21 J7B0A50J U Determinación de la masa por unidad de superficie de una muestra de
material geotextil, según la norma UNE_EN 965 (P - 69)

49,27 0,000 0,00

22 J03DF30E U Determinación de la resistencia al desgaste mediante la máquina de
Los Ángeles de una muestra de suelo granular, según la norma
UNE_EN 1097-2-99 (P - 20)

65,76 0,000 0,00

23 J03DS10R U Ensayo de carga in situ, con placa de 30 cm de diàmetro de un suelo,
según la norma DIN 18134 (P - 26)

107,89 12,000 1.294,68

24 J030KB0L U Determinación del índice de lajas y agujas de una muestra de árido
para elaborar mezclas bituminosas, morters i formigons según la
norma UNE_EN 933-3 (P - 4)

34,52 0,000 0,00

25 J03DK20H U Determinación del contenido de materia orgánica, por el método del
permanganato sódico de una muestra de suelo, según la norma UNE
103-204 (P - 22)

33,25 0,000 0,00

26 J03D4204 U Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite
plástico) de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-103 o
NLT 105 y UNE 103-104 o NLT 106 (P - 12)

31,18 0,000 0,00

euros
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27 J03D5205 U Comprobación de la no plasticidad de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 13)

31,18 0,000 0,00

28 J0B28103 U Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero para armar
hormigones, según la norma UNE 36-068 (P - 58)

13,94 0,000 0,00

29 J030A10A U Determinación cuantitativa de los compuestos de azufre de una
muestra de árido para elaborar morteros y hormigones, según la
norma UNE_EN 1744-1 (P - 2)

146,84 0,000 0,00

30 J055G30G U Determinación del residuo por destilación de una muestra de emulsión
bituminosa, según la norma NLT 139 (P - 38)

63,75 0,000 0,00

31 JFA1800A U Ensayo a tracción, con determinación del esfuerzo máximo (en el
punto de fluencia o el de rotura) , según la norma UNE_EN 1452-2 (P -
103)

111,85 0,000 0,00

32 J03D6206 U Determinación del equivalente de arena de una muestra de suelo,
según la norma UNE_EN 933-8 (P - 14)

19,41 0,000 0,00

33 J03DG30F U Determinación del número de caras de fractura en el machaqueo de
una muestra de suelo granular, según la norma UNE_EN 933-5 (P -
21)

26,56 0,000 0,00

TOTAL C3 01.03.01.02 3.875,26

Obra 01 PRESSUPOST PCQ TORREBESSES

CAPITOL 03 ESTRUCTURES

C2 01 PAS INFERIOR

C3 03 ALETA 2

1 J03D4204 U Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite
plástico) de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-103 o
NLT 105 y UNE 103-104 o NLT 106 (P - 12)

31,18 0,000 0,00

2 JFA1800A U Ensayo a tracción, con determinación del esfuerzo máximo (en el
punto de fluencia o el de rotura) , según la norma UNE_EN 1452-2 (P -
103)

111,85 0,000 0,00

3 J7B0D50L U Determinación de la resistencia a tracción monodireccional,
longitudinal y transversal, de una muestra de geotextil, según la norma
UNE_EN ISO 10319 (P - 70)

61,59 0,000 0,00

4 J03DM20K U Determinación cuantitativa del contenido de sulfatos solubles de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-201 o NLT 120 (P - 23)

45,38 0,000 0,00

5 J03D5205 U Comprobación de la no plasticidad de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 13)

31,18 0,000 0,00

6 J03DR10P U Determinación in situ de la humedad y la densidad por el método de
los isótopos radioactivos de un suelo, según la norma ASTM D 3017
e1 (P - 25)

11,79 145,000 1.709,55

7 J03DS10R U Ensayo de carga in situ, con placa de 30 cm de diàmetro de un suelo,
según la norma DIN 18134 (P - 26)

107,89 10,000 1.078,90

8 J03D8208 U Ensayo de apisonado por el método del Próctor modificado de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 16)

55,70 4,000 222,80

9 J03D7207 U Ensayo de apisonado por el método del Próctor normal de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 15)

41,36 0,000 0,00

10 J03DP10M U Determinación in situ de la humedad de un suelo, según la norma NLT
103 (P - 24)

9,92 10,000 99,20

11 J03DB20A U Determinación de la humedad, mediante secado en estufa de una
muestra de suelo, según la norma UNE_EN 1097-5 (P - 19)

6,96 0,000 0,00

12 J055G30G U Determinación del residuo por destilación de una muestra de emulsión
bituminosa, según la norma NLT 139 (P - 38)

63,75 0,000 0,00

13 J030TL0W U Determinación de la limpieza superficial de una muestra de árido,
según la norma UNE 146130 (P - 5)

28,27 0,000 0,00

14 J030A10A U Determinación cuantitativa de los compuestos de azufre de una
muestra de árido para elaborar morteros y hormigones, según la

146,84 0,000 0,00

euros
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norma UNE_EN 1744-1 (P - 2)

15 J03DK20H U Determinación del contenido de materia orgánica, por el método del
permanganato sódico de una muestra de suelo, según la norma UNE
103-204 (P - 22)

33,25 1,000 33,25

16 J03DG30F U Determinación del número de caras de fractura en el machaqueo de
una muestra de suelo granular, según la norma UNE_EN 933-5 (P -
21)

26,56 0,000 0,00

17 J03DF30E U Determinación de la resistencia al desgaste mediante la máquina de
Los Ángeles de una muestra de suelo granular, según la norma
UNE_EN 1097-2-99 (P - 20)

65,76 0,000 0,00

18 J7B0G50N U Determinación de la resistencia al desgarre de una muestra de
material geotextil, según la norma UNE 40-529 (P - 73)

113,02 0,000 0,00

19 J7B0A50J U Determinación de la masa por unidad de superficie de una muestra de
material geotextil, según la norma UNE_EN 965 (P - 69)

49,27 0,000 0,00

20 J03D2402 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de zahorra,
según la norma UNE_EN 933-2 (P - 10)

20,26 0,000 0,00

21 J7B0F50L U Determinación de la resistencia al punzonamiento de una muestra de
material geotextil, según la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 72)

71,58 0,000 0,00

22 J03D2202 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según
la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 8)

24,63 0,000 0,00

23 J7B0E50L U Determinación del alargamiento de rotura de una muestra de material
geotextil, según la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 71)

82,87 0,000 0,00

24 JFA13A0H U Determinación de la temperatura de reblandecimiento Vicat de una
muestra de tubo de material plástico, según la norma UNE_EN_ISO
306 (P - 102)

70,13 0,000 0,00

25 J0B28103 U Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero para armar
hormigones, según la norma UNE 36-068 (P - 58)

13,94 0,000 0,00

26 J0B25101 U Determinación del límite elástico para una deformación remanente del
0.2%, resistencia a la tracción, alargamiento y estricción de una
probeta de acero para armar hormigones, según la norma UNE-EN
10002-1  (P - 57)

36,63 0,000 0,00

27 J0607708 U Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las
probetas, curado, refrentamiento y ensayo a compresión de una serie
de cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm, según la norma UNE
83300, UNE 83303, UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390.2
y UNE 12390-3 (P - 49)

75,43 2,000 150,86

28 J03DA209 U Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del
Próctor modificado (en tres puntos) de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103-502 (P - 18)

93,96 0,000 0,00

29 J030KB0L U Determinación del índice de lajas y agujas de una muestra de árido
para elaborar mezclas bituminosas, morters i formigons según la
norma UNE_EN 933-3 (P - 4)

34,52 0,000 0,00

30 J0B21103 U Determinación de las características geométricas de una probeta de
acero para armar hormigones, según la norma UNE 36-068 (P - 56)

24,84 0,000 0,00

31 JFA19C01 U Ensayo de aplastamiento o de flexión transversal de un tubo de
material plástico de 400 mm de diámetro, como máximo, según pliego
de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento
de agua del MOPT (P - 104)

165,19 0,000 0,00

32 J03D6206 U Determinación del equivalente de arena de una muestra de suelo,
según la norma UNE_EN 933-8 (P - 14)

19,41 0,000 0,00

33 J03D9209 U Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del
Próctor normal (en tres puntos) de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103-502 (P - 17)

103,34 0,000 0,00

TOTAL C3 01.03.01.03 3.294,56

Obra 01 PRESSUPOST PCQ TORREBESSES

CAPITOL 03 ESTRUCTURES

C2 01 PAS INFERIOR

euros
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C3 04 ALETA 3

1 J03DR10P U Determinación in situ de la humedad y la densidad por el método de
los isótopos radioactivos de un suelo, según la norma ASTM D 3017
e1 (P - 25)

11,79 160,000 1.886,40

2 J03D4204 U Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite
plástico) de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-103 o
NLT 105 y UNE 103-104 o NLT 106 (P - 12)

31,18 0,000 0,00

3 J03DP10M U Determinación in situ de la humedad de un suelo, según la norma NLT
103 (P - 24)

9,92 11,000 109,12

4 J03DM20K U Determinación cuantitativa del contenido de sulfatos solubles de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-201 o NLT 120 (P - 23)

45,38 0,000 0,00

5 J03D9209 U Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del
Próctor normal (en tres puntos) de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103-502 (P - 17)

103,34 0,000 0,00

6 J03D8208 U Ensayo de apisonado por el método del Próctor modificado de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 16)

55,70 4,000 222,80

7 J03D6206 U Determinación del equivalente de arena de una muestra de suelo,
según la norma UNE_EN 933-8 (P - 14)

19,41 0,000 0,00

8 J055G30G U Determinación del residuo por destilación de una muestra de emulsión
bituminosa, según la norma NLT 139 (P - 38)

63,75 0,000 0,00

9 J7B0A50J U Determinación de la masa por unidad de superficie de una muestra de
material geotextil, según la norma UNE_EN 965 (P - 69)

49,27 0,000 0,00

10 J030A10A U Determinación cuantitativa de los compuestos de azufre de una
muestra de árido para elaborar morteros y hormigones, según la
norma UNE_EN 1744-1 (P - 2)

146,84 0,000 0,00

11 J7B0D50L U Determinación de la resistencia a tracción monodireccional,
longitudinal y transversal, de una muestra de geotextil, según la norma
UNE_EN ISO 10319 (P - 70)

61,59 0,000 0,00

12 J03DG30F U Determinación del número de caras de fractura en el machaqueo de
una muestra de suelo granular, según la norma UNE_EN 933-5 (P -
21)

26,56 0,000 0,00

13 J03DK20H U Determinación del contenido de materia orgánica, por el método del
permanganato sódico de una muestra de suelo, según la norma UNE
103-204 (P - 22)

33,25 0,000 0,00

14 J030KB0L U Determinación del índice de lajas y agujas de una muestra de árido
para elaborar mezclas bituminosas, morters i formigons según la
norma UNE_EN 933-3 (P - 4)

34,52 0,000 0,00

15 J7B0E50L U Determinación del alargamiento de rotura de una muestra de material
geotextil, según la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 71)

82,87 0,000 0,00

16 J03DS10R U Ensayo de carga in situ, con placa de 30 cm de diàmetro de un suelo,
según la norma DIN 18134 (P - 26)

107,89 11,000 1.186,79

17 J7B0F50L U Determinación de la resistencia al punzonamiento de una muestra de
material geotextil, según la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 72)

71,58 0,000 0,00

18 J03D7207 U Ensayo de apisonado por el método del Próctor normal de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 15)

41,36 0,000 0,00

19 JFA19C01 U Ensayo de aplastamiento o de flexión transversal de un tubo de
material plástico de 400 mm de diámetro, como máximo, según pliego
de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento
de agua del MOPT (P - 104)

165,19 0,000 0,00

20 JFA1800A U Ensayo a tracción, con determinación del esfuerzo máximo (en el
punto de fluencia o el de rotura) , según la norma UNE_EN 1452-2 (P -
103)

111,85 0,000 0,00

21 J03D2202 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según
la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 8)

24,63 0,000 0,00

22 J030TL0W U Determinación de la limpieza superficial de una muestra de árido,
según la norma UNE 146130 (P - 5)

28,27 0,000 0,00

euros
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23 J03DF30E U Determinación de la resistencia al desgaste mediante la máquina de
Los Ángeles de una muestra de suelo granular, según la norma
UNE_EN 1097-2-99 (P - 20)

65,76 0,000 0,00

24 JFA13A0H U Determinación de la temperatura de reblandecimiento Vicat de una
muestra de tubo de material plástico, según la norma UNE_EN_ISO
306 (P - 102)

70,13 0,000 0,00

25 J03D2402 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de zahorra,
según la norma UNE_EN 933-2 (P - 10)

20,26 0,000 0,00

26 J03DB20A U Determinación de la humedad, mediante secado en estufa de una
muestra de suelo, según la norma UNE_EN 1097-5 (P - 19)

6,96 0,000 0,00

27 J03D5205 U Comprobación de la no plasticidad de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 13)

31,18 0,000 0,00

28 J7B0G50N U Determinación de la resistencia al desgarre de una muestra de
material geotextil, según la norma UNE 40-529 (P - 73)

113,02 0,000 0,00

29 J0B28103 U Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero para armar
hormigones, según la norma UNE 36-068 (P - 58)

13,94 0,000 0,00

30 J0B25101 U Determinación del límite elástico para una deformación remanente del
0.2%, resistencia a la tracción, alargamiento y estricción de una
probeta de acero para armar hormigones, según la norma UNE-EN
10002-1  (P - 57)

36,63 0,000 0,00

31 J0B21103 U Determinación de las características geométricas de una probeta de
acero para armar hormigones, según la norma UNE 36-068 (P - 56)

24,84 0,000 0,00

32 J03DA209 U Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del
Próctor modificado (en tres puntos) de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103-502 (P - 18)

93,96 0,000 0,00

33 J0607708 U Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las
probetas, curado, refrentamiento y ensayo a compresión de una serie
de cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm, según la norma UNE
83300, UNE 83303, UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390.2
y UNE 12390-3 (P - 49)

75,43 2,000 150,86

TOTAL C3 01.03.01.04 3.555,97

Obra 01 PRESSUPOST PCQ TORREBESSES

CAPITOL 03 ESTRUCTURES

C2 01 PAS INFERIOR

C3 05 ALETA 4

1 J03D9209 U Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del
Próctor normal (en tres puntos) de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103-502 (P - 17)

103,34 2,000 206,68

2 J0607708 U Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las
probetas, curado, refrentamiento y ensayo a compresión de una serie
de cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm, según la norma UNE
83300, UNE 83303, UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390.2
y UNE 12390-3 (P - 49)

75,43 2,000 150,86

3 J03DK20H U Determinación del contenido de materia orgánica, por el método del
permanganato sódico de una muestra de suelo, según la norma UNE
103-204 (P - 22)

33,25 2,000 66,50

4 J03D2402 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de zahorra,
según la norma UNE_EN 933-2 (P - 10)

20,26 1,000 20,26

5 J030A10A U Determinación cuantitativa de los compuestos de azufre de una
muestra de árido para elaborar morteros y hormigones, según la
norma UNE_EN 1744-1 (P - 2)

146,84 0,000 0,00

6 J03DF30E U Determinación de la resistencia al desgaste mediante la máquina de
Los Ángeles de una muestra de suelo granular, según la norma
UNE_EN 1097-2-99 (P - 20)

65,76 1,000 65,76

euros
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7 J0B28103 U Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero para armar
hormigones, según la norma UNE 36-068 (P - 58)

13,94 0,000 0,00

8 J030TL0W U Determinación de la limpieza superficial de una muestra de árido,
según la norma UNE 146130 (P - 5)

28,27 0,000 0,00

9 J03D7207 U Ensayo de apisonado por el método del Próctor normal de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 15)

41,36 2,000 82,72

10 J03D4204 U Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite
plástico) de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-103 o
NLT 105 y UNE 103-104 o NLT 106 (P - 12)

31,18 2,000 62,36

11 J03D5205 U Comprobación de la no plasticidad de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 13)

31,18 0,000 0,00

12 J03DS10R U Ensayo de carga in situ, con placa de 30 cm de diàmetro de un suelo,
según la norma DIN 18134 (P - 26)

107,89 14,000 1.510,46

13 J0B25101 U Determinación del límite elástico para una deformación remanente del
0.2%, resistencia a la tracción, alargamiento y estricción de una
probeta de acero para armar hormigones, según la norma UNE-EN
10002-1  (P - 57)

36,63 0,000 0,00

14 J030KB0L U Determinación del índice de lajas y agujas de una muestra de árido
para elaborar mezclas bituminosas, morters i formigons según la
norma UNE_EN 933-3 (P - 4)

34,52 0,000 0,00

15 J03D6206 U Determinación del equivalente de arena de una muestra de suelo,
según la norma UNE_EN 933-8 (P - 14)

19,41 0,000 0,00

16 J03DM20K U Determinación cuantitativa del contenido de sulfatos solubles de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-201 o NLT 120 (P - 23)

45,38 0,000 0,00

17 J0B21103 U Determinación de las características geométricas de una probeta de
acero para armar hormigones, según la norma UNE 36-068 (P - 56)

24,84 0,000 0,00

18 J03DR10P U Determinación in situ de la humedad y la densidad por el método de
los isótopos radioactivos de un suelo, según la norma ASTM D 3017
e1 (P - 25)

11,79 195,000 2.299,05

19 J03DP10M U Determinación in situ de la humedad de un suelo, según la norma NLT
103 (P - 24)

9,92 14,000 138,88

20 J03D2202 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según
la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 8)

24,63 2,000 49,26

21 J03DB20A U Determinación de la humedad, mediante secado en estufa de una
muestra de suelo, según la norma UNE_EN 1097-5 (P - 19)

6,96 0,000 0,00

22 J03D8208 U Ensayo de apisonado por el método del Próctor modificado de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 16)

55,70 4,000 222,80

23 JFA13A0H U Determinación de la temperatura de reblandecimiento Vicat de una
muestra de tubo de material plástico, según la norma UNE_EN_ISO
306 (P - 102)

70,13 0,000 0,00

24 JFA1800A U Ensayo a tracción, con determinación del esfuerzo máximo (en el
punto de fluencia o el de rotura) , según la norma UNE_EN 1452-2 (P -
103)

111,85 0,000 0,00

25 J7B0F50L U Determinación de la resistencia al punzonamiento de una muestra de
material geotextil, según la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 72)

71,58 0,000 0,00

26 J03DG30F U Determinación del número de caras de fractura en el machaqueo de
una muestra de suelo granular, según la norma UNE_EN 933-5 (P -
21)

26,56 0,000 0,00

27 JFA19C01 U Ensayo de aplastamiento o de flexión transversal de un tubo de
material plástico de 400 mm de diámetro, como máximo, según pliego
de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento
de agua del MOPT (P - 104)

165,19 0,000 0,00

28 J7B0G50N U Determinación de la resistencia al desgarre de una muestra de
material geotextil, según la norma UNE 40-529 (P - 73)

113,02 0,000 0,00

29 J7B0E50L U Determinación del alargamiento de rotura de una muestra de material
geotextil, según la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 71)

82,87 0,000 0,00

30 J7B0D50L U Determinación de la resistencia a tracción monodireccional,
longitudinal y transversal, de una muestra de geotextil, según la norma
UNE_EN ISO 10319 (P - 70)

61,59 0,000 0,00

euros
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31 J7B0A50J U Determinación de la masa por unidad de superficie de una muestra de
material geotextil, según la norma UNE_EN 965 (P - 69)

49,27 0,000 0,00

32 J055G30G U Determinación del residuo por destilación de una muestra de emulsión
bituminosa, según la norma NLT 139 (P - 38)

63,75 0,000 0,00

33 J03DA209 U Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del
Próctor modificado (en tres puntos) de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103-502 (P - 18)

93,96 0,000 0,00

TOTAL C3 01.03.01.05 4.875,59

Obra 01 PRESSUPOST PCQ TORREBESSES

CAPITOL 03 ESTRUCTURES

C2 02 PONT

C3 01 TAULER

1 J0B28103 U Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero para armar
hormigones, según la norma UNE 36-068 (P - 58)

13,94 1,000 13,94

2 J0B25101 U Determinación del límite elástico para una deformación remanente del
0.2%, resistencia a la tracción, alargamiento y estricción de una
probeta de acero para armar hormigones, según la norma UNE-EN
10002-1  (P - 57)

36,63 1,000 36,63

3 J89XXX01 U Ensayo de adherencia de un recubrimiento galvanizado por métodos
no destructivos, según la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 84)

30,02 1,000 30,02

4 J0B21103 U Determinación de las características geométricas de una probeta de
acero para armar hormigones, según la norma UNE 36-068 (P - 56)

24,84 1,000 24,84

5 JZ122205 U Jornada y control en planta de prefabricados, incluyendo la realización
del informe correspondiente (P - 116)

470,68 1,000 470,68

6 J0607708 U Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las
probetas, curado, refrentamiento y ensayo a compresión de una serie
de cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm, según la norma UNE
83300, UNE 83303, UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390.2
y UNE 12390-3 (P - 49)

75,43 3,000 226,29

7 J055G30G U Determinación del residuo por destilación de una muestra de emulsión
bituminosa, según la norma NLT 139 (P - 38)

63,75 1,000 63,75

8 J4ZBC205 U Determinación del módulo de elásticidad transversal (cizalladura) de
un apoyo de neopreno armado, según la norma UNE 53-630 (P - 64)

695,78 1,000 695,78

9 JB121600 U Comprobación de las características geométricas de una barandilla
metálica o mixta (P - 98)

21,70 1,000 21,70

10 J7J1K602 U Determinación de la resistencia al agrietamiento por ozono de una
muestra de material elastomérico, según la norma UNE 53-558 (P - 82)

42,70 1,000 42,70

11 J7J1AA00 U Ensayo de tracción de un tornillo de anclaje de una junta de dilatación
(P - 79)

24,42 4,000 97,68

12 J071530C U Elaboración , cura, ensayo a flexión y compresión de una serie de tres
probetas prismáticas de 160X40X40 mm, según la norma UNE EN
1015-11 (P - 52)

73,94 1,000 73,94

13 J4ZBD206 U Determinación de la resistencia a compresión de un apoyo de
neopreno armado, según la norma UNE 53-566 (P - 65)

274,84 1,000 274,84

14 J4ZBE507 U Determinación de la adherencia entre el elastómero y las armaduras
de un apoyo de neopreno armado de una junta de dilatación, según la
norma UNE 53-565 (P - 66)

703,01 1,000 703,01

15 J441HH00 U Determinación de la fuerza de apriete (´´par de apriete´´) de una unión
enroscada (P - 63)

14,46 20,000 289,20

16 J4ZBJ308 U Comprobación del comportamiento dinámico de un apoyo de
neopreno, según la norma MELC 1016 (P - 67)

122,44 1,000 122,44

17 J4ZBWV01 U Determinación del diámetro tensión-deformación de las placas de
acero de armado de neopreno, con obtención del límite elástico y de la
tensión de rotura, según las normas UNE-EN 10002-1  (P - 68)

91,57 1,000 91,57

euros



PCQ Enllaç de la C-12 i LV-7004. Torrebesses

PRESSUPOST * Pàg.: 11

18 J7J14101 U Determinación de la dureza nominal de una muestra de junta de
estanqueidad, según la norma UNE 53-628 (P - 75)

34,83 1,000 34,83

19 J7J15101 U Determinación de la deformación remanente medida al cabo de 24 h
de una muestra de junta de estanqueidad, según la norma UNE
53-628 (P - 76)

78,71 1,000 78,71

20 J7J16101 U Determinación del envejecimiento al cabo de 72 h a 100°C de una
muestra de junta de estanqueidad, según la norma UNE 53-628 (P -
77)

45,49 1,000 45,49

21 J7J18101 U Determinación de la variación de la dureza experimentada después
del ensayo de envejecimiento de una muestra de junta de
estanqueidad, según la norma UNE 53-628 (P - 78)

55,22 1,000 55,22

22 J89XA102 U Determinación de la masa por unidad de superficie de una película de
galvanizado, según la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 83)

33,75 1,000 33,75

23 J7J1B604 U Determinación de la resistencia a baja temperarura (no fragilidad) de
una muestra material elastromérico, según la norma UNE 53-541 (P -
80)

79,12 1,000 79,12

24 J7J11101 U Determinación de la resistencia a tracción de una muestra de junta de
estanqueidad, según la norma UNE 53-628 (P - 74)

77,25 1,000 77,25

25 J7J1H603 U Determinación del tipo de elastómero por espectrofotometría de
infrarrojos, según la norma UNE 53-633 (P - 81)

280,72 1,000 280,72

26 J0713104 U Medida de la consistencia por el método alternativo de una muestra de
mortero fresco, según la norma UNE EN 1015-4 (P - 51)

14,46 1,000 14,46

TOTAL C3 01.03.02.01 3.978,56

Obra 01 PRESSUPOST PCQ TORREBESSES

CAPITOL 03 ESTRUCTURES

C2 02 PONT

C3 02 ESTREP 1

1 J0B25101 U Determinación del límite elástico para una deformación remanente del
0.2%, resistencia a la tracción, alargamiento y estricción de una
probeta de acero para armar hormigones, según la norma UNE-EN
10002-1  (P - 57)

36,63 1,000 36,63

2 J03DM20K U Determinación cuantitativa del contenido de sulfatos solubles de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-201 o NLT 120 (P - 23)

45,38 0,000 0,00

3 J03DS10R U Ensayo de carga in situ, con placa de 30 cm de diàmetro de un suelo,
según la norma DIN 18134 (P - 26)

107,89 3,000 323,67

4 J03DR10P U Determinación in situ de la humedad y la densidad por el método de
los isótopos radioactivos de un suelo, según la norma ASTM D 3017
e1 (P - 25)

11,79 35,000 412,65

5 J7B0A50J U Determinación de la masa por unidad de superficie de una muestra de
material geotextil, según la norma UNE_EN 965 (P - 69)

49,27 1,000 49,27

6 J03D7207 U Ensayo de apisonado por el método del Próctor normal de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 15)

41,36 0,000 0,00

7 JFA19C01 U Ensayo de aplastamiento o de flexión transversal de un tubo de
material plástico de 400 mm de diámetro, como máximo, según pliego
de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento
de agua del MOPT (P - 104)

165,19 0,000 0,00

8 J0B21103 U Determinación de las características geométricas de una probeta de
acero para armar hormigones, según la norma UNE 36-068 (P - 56)

24,84 1,000 24,84

9 J0B28103 U Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero para armar
hormigones, según la norma UNE 36-068 (P - 58)

13,94 1,000 13,94

10 J03D2402 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de zahorra,
según la norma UNE_EN 933-2 (P - 10)

20,26 1,000 20,26

11 J03D2202 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según
la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 8)

24,63 1,000 24,63

euros
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12 J03D4204 U Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite
plástico) de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-103 o
NLT 105 y UNE 103-104 o NLT 106 (P - 12)

31,18 0,000 0,00

13 J0607708 U Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las
probetas, curado, refrentamiento y ensayo a compresión de una serie
de cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm, según la norma UNE
83300, UNE 83303, UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390.2
y UNE 12390-3 (P - 49)

75,43 12,000 905,16

14 J7B0G50N U Determinación de la resistencia al desgarre de una muestra de
material geotextil, según la norma UNE 40-529 (P - 73)

113,02 1,000 113,02

15 J3Z53100 U Determinación del pH con papel indicador, de un lodo tixotrópico (P -
62)

19,03 1,000 19,03

16 J03D9209 U Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del
Próctor normal (en tres puntos) de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103-502 (P - 17)

103,34 0,000 0,00

17 J3Z51100 U Determinación de la viscosidad de un lodo tixotrópico (cono de
Marsch) (P - 60)

44,41 1,000 44,41

18 J03DK20H U Determinación del contenido de materia orgánica, por el método del
permanganato sódico de una muestra de suelo, según la norma UNE
103-204 (P - 22)

33,25 0,000 0,00

19 J03D3203 U Determinación del porcentaje de material que pasa por el tamiz 0.080
UNE de una muestra de suelo, según la norma UNE 7-135-58 o NLT
152-89 (P - 11)

15,34 0,000 0,00

20 J03DP10M U Determinación in situ de la humedad de un suelo, según la norma NLT
103 (P - 24)

9,92 3,000 29,76

21 J03DF30E U Determinación de la resistencia al desgaste mediante la máquina de
Los Ángeles de una muestra de suelo granular, según la norma
UNE_EN 1097-2-99 (P - 20)

65,76 0,000 0,00

22 J3Z52100 U Determinación de la densidad de un lodo tixotrópico (P - 61) 22,21 1,000 22,21

23 J7B0F50L U Determinación de la resistencia al punzonamiento de una muestra de
material geotextil, según la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 72)

71,58 1,000 71,58

24 J7B0E50L U Determinación del alargamiento de rotura de una muestra de material
geotextil, según la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 71)

82,87 1,000 82,87

25 J7B0D50L U Determinación de la resistencia a tracción monodireccional,
longitudinal y transversal, de una muestra de geotextil, según la norma
UNE_EN ISO 10319 (P - 70)

61,59 1,000 61,59

26 J055G30G U Determinación del residuo por destilación de una muestra de emulsión
bituminosa, según la norma NLT 139 (P - 38)

63,75 0,000 0,00

27 J03D8208 U Ensayo de apisonado por el método del Próctor modificado de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 16)

55,70 1,000 55,70

TOTAL C3 01.03.02.02 2.311,22

Obra 01 PRESSUPOST PCQ TORREBESSES

CAPITOL 03 ESTRUCTURES

C2 02 PONT

C3 03 ESTREP 2

1 J03D7207 U Ensayo de apisonado por el método del Próctor normal de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 15)

41,36 0,000 0,00

2 J03D4204 U Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite
plástico) de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-103 o
NLT 105 y UNE 103-104 o NLT 106 (P - 12)

31,18 0,000 0,00

3 J03D2202 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según
la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 8)

24,63 0,000 0,00

4 J03DM20K U Determinación cuantitativa del contenido de sulfatos solubles de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-201 o NLT 120 (P - 23)

45,38 0,000 0,00

euros
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5 J03D9209 U Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del
Próctor normal (en tres puntos) de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103-502 (P - 17)

103,34 0,000 0,00

6 J03DP10M U Determinación in situ de la humedad de un suelo, según la norma NLT
103 (P - 24)

9,92 3,000 29,76

7 J03DK20H U Determinación del contenido de materia orgánica, por el método del
permanganato sódico de una muestra de suelo, según la norma UNE
103-204 (P - 22)

33,25 0,000 0,00

8 JFA19C01 U Ensayo de aplastamiento o de flexión transversal de un tubo de
material plástico de 400 mm de diámetro, como máximo, según pliego
de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento
de agua del MOPT (P - 104)

165,19 0,000 0,00

9 J03D8208 U Ensayo de apisonado por el método del Próctor modificado de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 16)

55,70 1,000 55,70

10 J7B0E50L U Determinación del alargamiento de rotura de una muestra de material
geotextil, según la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 71)

82,87 0,000 0,00

11 J7B0G50N U Determinación de la resistencia al desgarre de una muestra de
material geotextil, según la norma UNE 40-529 (P - 73)

113,02 0,000 0,00

12 J7B0F50L U Determinación de la resistencia al punzonamiento de una muestra de
material geotextil, según la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 72)

71,58 0,000 0,00

13 J7B0D50L U Determinación de la resistencia a tracción monodireccional,
longitudinal y transversal, de una muestra de geotextil, según la norma
UNE_EN ISO 10319 (P - 70)

61,59 0,000 0,00

14 J03D2402 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de zahorra,
según la norma UNE_EN 933-2 (P - 10)

20,26 0,000 0,00

15 J03DR10P U Determinación in situ de la humedad y la densidad por el método de
los isótopos radioactivos de un suelo, según la norma ASTM D 3017
e1 (P - 25)

11,79 35,000 412,65

16 J03DF30E U Determinación de la resistencia al desgaste mediante la máquina de
Los Ángeles de una muestra de suelo granular, según la norma
UNE_EN 1097-2-99 (P - 20)

65,76 1,000 65,76

17 J7B0A50J U Determinación de la masa por unidad de superficie de una muestra de
material geotextil, según la norma UNE_EN 965 (P - 69)

49,27 0,000 0,00

18 J0607708 U Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las
probetas, curado, refrentamiento y ensayo a compresión de una serie
de cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm, según la norma UNE
83300, UNE 83303, UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390.2
y UNE 12390-3 (P - 49)

75,43 11,000 829,73

19 J3Z52100 U Determinación de la densidad de un lodo tixotrópico (P - 61) 22,21 1,000 22,21

20 J3Z51100 U Determinación de la viscosidad de un lodo tixotrópico (cono de
Marsch) (P - 60)

44,41 1,000 44,41

21 J03DS10R U Ensayo de carga in situ, con placa de 30 cm de diàmetro de un suelo,
según la norma DIN 18134 (P - 26)

107,89 3,000 323,67

22 J3Z53100 U Determinación del pH con papel indicador, de un lodo tixotrópico (P -
62)

19,03 1,000 19,03

23 J0B21103 U Determinación de las características geométricas de una probeta de
acero para armar hormigones, según la norma UNE 36-068 (P - 56)

24,84 1,000 24,84

24 J055G30G U Determinación del residuo por destilación de una muestra de emulsión
bituminosa, según la norma NLT 139 (P - 38)

63,75 0,000 0,00

25 J0B28103 U Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero para armar
hormigones, según la norma UNE 36-068 (P - 58)

13,94 1,000 13,94

26 J03D3203 U Determinación del porcentaje de material que pasa por el tamiz 0.080
UNE de una muestra de suelo, según la norma UNE 7-135-58 o NLT
152-89 (P - 11)

15,34 0,000 0,00

27 J0B25101 U Determinación del límite elástico para una deformación remanente del
0.2%, resistencia a la tracción, alargamiento y estricción de una
probeta de acero para armar hormigones, según la norma UNE-EN
10002-1  (P - 57)

36,63 1,000 36,63

euros



PCQ Enllaç de la C-12 i LV-7004. Torrebesses

PRESSUPOST * Pàg.: 14

TOTAL C3 01.03.02.03 1.878,33

Obra 01 PRESSUPOST PCQ TORREBESSES

CAPITOL 03 ESTRUCTURES

C2 02 PONT

C3 04 MURS

C4 01 MURS 1I, 2D, 2I

1 J055G30G U Determinación del residuo por destilación de una muestra de emulsión
bituminosa, según la norma NLT 139 (P - 38)

63,75 0,000 0,00

2 J03DM20K U Determinación cuantitativa del contenido de sulfatos solubles de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-201 o NLT 120 (P - 23)

45,38 0,000 0,00

3 J0B21103 U Determinación de las características geométricas de una probeta de
acero para armar hormigones, según la norma UNE 36-068 (P - 56)

24,84 1,000 24,84

4 J0B25101 U Determinación del límite elástico para una deformación remanente del
0.2%, resistencia a la tracción, alargamiento y estricción de una
probeta de acero para armar hormigones, según la norma UNE-EN
10002-1  (P - 57)

36,63 1,000 36,63

5 J7B0E50L U Determinación del alargamiento de rotura de una muestra de material
geotextil, según la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 71)

82,87 0,000 0,00

6 J0B28103 U Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero para armar
hormigones, según la norma UNE 36-068 (P - 58)

13,94 1,000 13,94

7 J7B0A50J U Determinación de la masa por unidad de superficie de una muestra de
material geotextil, según la norma UNE_EN 965 (P - 69)

49,27 0,000 0,00

8 J7B0D50L U Determinación de la resistencia a tracción monodireccional,
longitudinal y transversal, de una muestra de geotextil, según la norma
UNE_EN ISO 10319 (P - 70)

61,59 0,000 0,00

9 J0607708 U Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las
probetas, curado, refrentamiento y ensayo a compresión de una serie
de cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm, según la norma UNE
83300, UNE 83303, UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390.2
y UNE 12390-3 (P - 49)

75,43 8,000 603,44

10 J03D3203 U Determinación del porcentaje de material que pasa por el tamiz 0.080
UNE de una muestra de suelo, según la norma UNE 7-135-58 o NLT
152-89 (P - 11)

15,34 1,000 15,34

11 J3Z53100 U Determinación del pH con papel indicador, de un lodo tixotrópico (P -
62)

19,03 1,000 19,03

12 J3Z52100 U Determinación de la densidad de un lodo tixotrópico (P - 61) 22,21 1,000 22,21

13 J3Z51100 U Determinación de la viscosidad de un lodo tixotrópico (cono de
Marsch) (P - 60)

44,41 1,000 44,41

14 J7B0G50N U Determinación de la resistencia al desgarre de una muestra de
material geotextil, según la norma UNE 40-529 (P - 73)

113,02 0,000 0,00

15 J03D4204 U Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite
plástico) de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-103 o
NLT 105 y UNE 103-104 o NLT 106 (P - 12)

31,18 1,000 31,18

16 J7B0F50L U Determinación de la resistencia al punzonamiento de una muestra de
material geotextil, según la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 72)

71,58 0,000 0,00

17 J03DF30E U Determinación de la resistencia al desgaste mediante la máquina de
Los Ángeles de una muestra de suelo granular, según la norma
UNE_EN 1097-2-99 (P - 20)

65,76 0,000 0,00

18 J03D2402 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de zahorra,
según la norma UNE_EN 933-2 (P - 10)

20,26 0,000 0,00

19 J03D2202 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según
la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 8)

24,63 0,000 0,00

euros



PCQ Enllaç de la C-12 i LV-7004. Torrebesses

PRESSUPOST * Pàg.: 15

TOTAL C4 01.03.02.04.01 811,02

Obra 01 PRESSUPOST PCQ TORREBESSES

CAPITOL 03 ESTRUCTURES

C2 02 PONT

C3 04 MURS

C4 02 MUR 1D-1

1 J7B0D50L U Determinación de la resistencia a tracción monodireccional,
longitudinal y transversal, de una muestra de geotextil, según la norma
UNE_EN ISO 10319 (P - 70)

61,59 0,000 0,00

2 J0B25101 U Determinación del límite elástico para una deformación remanente del
0.2%, resistencia a la tracción, alargamiento y estricción de una
probeta de acero para armar hormigones, según la norma UNE-EN
10002-1  (P - 57)

36,63 0,000 0,00

3 J0B28103 U Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero para armar
hormigones, según la norma UNE 36-068 (P - 58)

13,94 0,000 0,00

4 J055G30G U Determinación del residuo por destilación de una muestra de emulsión
bituminosa, según la norma NLT 139 (P - 38)

63,75 0,000 0,00

5 J7B0A50J U Determinación de la masa por unidad de superficie de una muestra de
material geotextil, según la norma UNE_EN 965 (P - 69)

49,27 0,000 0,00

6 J0B21103 U Determinación de las características geométricas de una probeta de
acero para armar hormigones, según la norma UNE 36-068 (P - 56)

24,84 0,000 0,00

7 J7B0F50L U Determinación de la resistencia al punzonamiento de una muestra de
material geotextil, según la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 72)

71,58 0,000 0,00

8 J03DM20K U Determinación cuantitativa del contenido de sulfatos solubles de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-201 o NLT 120 (P - 23)

45,38 0,000 0,00

9 J0607708 U Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las
probetas, curado, refrentamiento y ensayo a compresión de una serie
de cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm, según la norma UNE
83300, UNE 83303, UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390.2
y UNE 12390-3 (P - 49)

75,43 4,000 301,72

10 J3Z52100 U Determinación de la densidad de un lodo tixotrópico (P - 61) 22,21 1,000 22,21

11 J3Z51100 U Determinación de la viscosidad de un lodo tixotrópico (cono de
Marsch) (P - 60)

44,41 1,000 44,41

12 J03D4204 U Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite
plástico) de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-103 o
NLT 105 y UNE 103-104 o NLT 106 (P - 12)

31,18 0,000 0,00

13 J3Z53100 U Determinación del pH con papel indicador, de un lodo tixotrópico (P -
62)

19,03 1,000 19,03

14 J7B0G50N U Determinación de la resistencia al desgarre de una muestra de
material geotextil, según la norma UNE 40-529 (P - 73)

113,02 0,000 0,00

15 J7B0E50L U Determinación del alargamiento de rotura de una muestra de material
geotextil, según la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 71)

82,87 0,000 0,00

16 J03DF30E U Determinación de la resistencia al desgaste mediante la máquina de
Los Ángeles de una muestra de suelo granular, según la norma
UNE_EN 1097-2-99 (P - 20)

65,76 0,000 0,00

17 J03D2402 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de zahorra,
según la norma UNE_EN 933-2 (P - 10)

20,26 0,000 0,00

18 J03D2202 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según
la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 8)

24,63 0,000 0,00

19 J03D3203 U Determinación del porcentaje de material que pasa por el tamiz 0.080
UNE de una muestra de suelo, según la norma UNE 7-135-58 o NLT
152-89 (P - 11)

15,34 0,000 0,00

euros



PCQ Enllaç de la C-12 i LV-7004. Torrebesses

PRESSUPOST * Pàg.: 16

TOTAL C4 01.03.02.04.02 387,37

Obra 01 PRESSUPOST PCQ TORREBESSES

CAPITOL 03 ESTRUCTURES

C2 02 PONT

C3 04 MURS

C4 03 MUR 1D-2

1 J7B0E50L U Determinación del alargamiento de rotura de una muestra de material
geotextil, según la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 71)

82,87 0,000 0,00

2 J03DM20K U Determinación cuantitativa del contenido de sulfatos solubles de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-201 o NLT 120 (P - 23)

45,38 0,000 0,00

3 J7B0G50N U Determinación de la resistencia al desgarre de una muestra de
material geotextil, según la norma UNE 40-529 (P - 73)

113,02 0,000 0,00

4 J03D2202 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según
la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 8)

24,63 0,000 0,00

5 J03D2402 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de zahorra,
según la norma UNE_EN 933-2 (P - 10)

20,26 0,000 0,00

6 J03DF30E U Determinación de la resistencia al desgaste mediante la máquina de
Los Ángeles de una muestra de suelo granular, según la norma
UNE_EN 1097-2-99 (P - 20)

65,76 0,000 0,00

7 J7B0D50L U Determinación de la resistencia a tracción monodireccional,
longitudinal y transversal, de una muestra de geotextil, según la norma
UNE_EN ISO 10319 (P - 70)

61,59 0,000 0,00

8 J7B0F50L U Determinación de la resistencia al punzonamiento de una muestra de
material geotextil, según la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 72)

71,58 0,000 0,00

9 J7B0A50J U Determinación de la masa por unidad de superficie de una muestra de
material geotextil, según la norma UNE_EN 965 (P - 69)

49,27 0,000 0,00

10 J03D3203 U Determinación del porcentaje de material que pasa por el tamiz 0.080
UNE de una muestra de suelo, según la norma UNE 7-135-58 o NLT
152-89 (P - 11)

15,34 0,000 0,00

11 J03D4204 U Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite
plástico) de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-103 o
NLT 105 y UNE 103-104 o NLT 106 (P - 12)

31,18 0,000 0,00

12 J3Z51100 U Determinación de la viscosidad de un lodo tixotrópico (cono de
Marsch) (P - 60)

44,41 1,000 44,41

13 J3Z52100 U Determinación de la densidad de un lodo tixotrópico (P - 61) 22,21 1,000 22,21

14 J3Z53100 U Determinación del pH con papel indicador, de un lodo tixotrópico (P -
62)

19,03 1,000 19,03

15 J0607708 U Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las
probetas, curado, refrentamiento y ensayo a compresión de una serie
de cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm, según la norma UNE
83300, UNE 83303, UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390.2
y UNE 12390-3 (P - 49)

75,43 2,000 150,86

16 J0B25101 U Determinación del límite elástico para una deformación remanente del
0.2%, resistencia a la tracción, alargamiento y estricción de una
probeta de acero para armar hormigones, según la norma UNE-EN
10002-1  (P - 57)

36,63 0,000 0,00

17 J055G30G U Determinación del residuo por destilación de una muestra de emulsión
bituminosa, según la norma NLT 139 (P - 38)

63,75 0,000 0,00

18 J0B28103 U Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero para armar
hormigones, según la norma UNE 36-068 (P - 58)

13,94 0,000 0,00

19 J0B21103 U Determinación de las características geométricas de una probeta de
acero para armar hormigones, según la norma UNE 36-068 (P - 56)

24,84 0,000 0,00

euros



PCQ Enllaç de la C-12 i LV-7004. Torrebesses

PRESSUPOST * Pàg.: 17

TOTAL C4 01.03.02.04.03 236,51

Obra 01 PRESSUPOST PCQ TORREBESSES

CAPITOL 04 DRENATGE

C2 01 DRENATGE LONGITUDINAL

1 J03DM20K U Determinación cuantitativa del contenido de sulfatos solubles de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-201 o NLT 120 (P - 23)

45,38 0,000 0,00

2 JFG12C01 U Ensayo de aplastamiento o de flexión transversal de un tubo de
hormigón de diámetro comprendido entre 600 y 800 mm, según el
pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de
abastecimiento de agua del MOPT (P - 106)

223,40 1,000 223,40

3 J03D2202 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según
la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 8)

24,63 2,000 49,26

4 J961D505 U Extracción y ensayos a compresión de un testigo sacado de una acera
de hormigón, según las normas UNE 83-302, UNE 83-303 y 83-304 (P
- 89)

80,94 3,000 242,82

5 J03D7207 U Ensayo de apisonado por el método del Próctor normal de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 15)

41,36 1,000 41,36

6 J7B0D50L U Determinación de la resistencia a tracción monodireccional,
longitudinal y transversal, de una muestra de geotextil, según la norma
UNE_EN ISO 10319 (P - 70)

61,59 1,000 61,59

7 J03DF30E U Determinación de la resistencia al desgaste mediante la máquina de
Los Ángeles de una muestra de suelo granular, según la norma
UNE_EN 1097-2-99 (P - 20)

65,76 1,000 65,76

8 JFG11201 U Ensayo de flexión longitudinal de un tubo de hormigón de diámetro
comprendido entre 500 y 1000 mm, según el pliego de prescripciones
técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua del
MOPT (P - 105)

302,71 1,000 302,71

9 J7B0A50J U Determinación de la masa por unidad de superficie de una muestra de
material geotextil, según la norma UNE_EN 965 (P - 69)

49,27 1,000 49,27

10 J03D2402 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de zahorra,
según la norma UNE_EN 933-2 (P - 10)

20,26 1,000 20,26

11 J961230D U Determinación de la resistencia a la flexión de una muestra de tres
piezas de acera prefabricada de hormigón, según la norma UNE
127-025 (P - 86)

109,95 3,000 329,85

12 J961430D U Determinaci´´on del coeficiente de abrasión de agua de una muestra
de tres piezas de acera prefabricada de hormigón, según la norma
UNE 127-025 (P - 88)

68,73 3,000 206,19

13 J03DK20H U Determinación del contenido de materia orgánica, por el método del
permanganato sódico de una muestra de suelo, según la norma UNE
103-204 (P - 22)

33,25 0,000 0,00

14 J7B0F50L U Determinación de la resistencia al punzonamiento de una muestra de
material geotextil, según la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 72)

71,58 1,000 71,58

15 J7B0G50N U Determinación de la resistencia al desgarre de una muestra de
material geotextil, según la norma UNE 40-529 (P - 73)

113,02 1,000 113,02

16 JFG14001 U Ensayo de estanquidad de un tubo de hormigón, según el pliego de
prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de
agua del MOPT (P - 107)

205,74 1,000 205,74

17 J7B0E50L U Determinación del alargamiento de rotura de una muestra de material
geotextil, según la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 71)

82,87 1,000 82,87

18 J03DR10P U Determinación in situ de la humedad y la densidad por el método de
los isótopos radioactivos de un suelo, según la norma ASTM D 3017
e1 (P - 25)

11,79 5,000 58,95

19 J03D4204 U Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite
plástico) de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-103 o
NLT 105 y UNE 103-104 o NLT 106 (P - 12)

31,18 0,000 0,00

euros



PCQ Enllaç de la C-12 i LV-7004. Torrebesses

PRESSUPOST * Pàg.: 18

20 J961310D U Determinación de la resistencia al desgaste por abrasión en
plataforma giratoria de una muestra de acera prefabricada de
hormigón, según la norma UNE 127-025 (P - 87)

115,72 3,000 347,16

21 J0B28103 U Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero para armar
hormigones, según la norma UNE 36-068 (P - 58)

13,94 0,000 0,00

22 J0B21103 U Determinación de las características geométricas de una probeta de
acero para armar hormigones, según la norma UNE 36-068 (P - 56)

24,84 0,000 0,00

23 J0B25101 U Determinación del límite elástico para una deformación remanente del
0.2%, resistencia a la tracción, alargamiento y estricción de una
probeta de acero para armar hormigones, según la norma UNE-EN
10002-1  (P - 57)

36,63 0,000 0,00

24 JFG14011 U Ensayo de estanquidad del conjunto formado por dos trozos de tubo
unidos por la junta correspondiente, según el pliego de prescripciones
técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones del
MOPT (P - 108)

409,85 1,000 409,85

25 J0607608 U Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las
probetas, curado, refrentamiento y ensayo a compresión de una serie
de tres probetas cilíndricas de 15x30 cm, según la norma UNE 83300,
UNE 83303, UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 y
UNE-EN 12390-3 (P - 48)

45,26 5,000 226,30

26 J89XA102 U Determinación de la masa por unidad de superficie de una película de
galvanizado, según la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 83)

33,75 1,000 33,75

27 J89XXX01 U Ensayo de adherencia de un recubrimiento galvanizado por métodos
no destructivos, según la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 84)

30,02 1,000 30,02

28 JDD42101 U Determinación de la flecha residual de los dispositivos de cierre y
cubrición, según la norma EN 124 (P - 100)

532,80 0,000 0,00

29 JDD43202 U Comprobación de resistencia y deformación a cargas horizontales y
verticales de escalones de pozos, según la norma UNE
127-011experimental (P - 101)

56,13 0,000 0,00

30 J03D8208 U Ensayo de apisonado por el método del Próctor modificado de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 16)

55,70 1,000 55,70

31 J03D9209 U Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del
Próctor normal (en tres puntos) de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103-502 (P - 17)

103,34 1,000 103,34

TOTAL C2 01.04.01 3.330,75

Obra 01 PRESSUPOST PCQ TORREBESSES

CAPITOL 04 DRENATGE

C2 02 DRENATGE TRANSVERSAL

C3 01 CALAIX 4,00 X 3,35

C4 02 RECREIXEMENT MUR

1 J0B25101 U Determinación del límite elástico para una deformación remanente del
0.2%, resistencia a la tracción, alargamiento y estricción de una
probeta de acero para armar hormigones, según la norma UNE-EN
10002-1  (P - 57)

36,63 0,000 0,00

2 J0607708 U Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las
probetas, curado, refrentamiento y ensayo a compresión de una serie
de cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm, según la norma UNE
83300, UNE 83303, UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390.2
y UNE 12390-3 (P - 49)

75,43 1,000 75,43

3 J0B28103 U Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero para armar
hormigones, según la norma UNE 36-068 (P - 58)

13,94 0,000 0,00

4 J0B21103 U Determinación de las características geométricas de una probeta de
acero para armar hormigones, según la norma UNE 36-068 (P - 56)

24,84 0,000 0,00

euros
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TOTAL C4 01.04.02.01.02 75,43

Obra 01 PRESSUPOST PCQ TORREBESSES

CAPITOL 04 DRENATGE

C2 02 DRENATGE TRANSVERSAL

C3 01 CALAIX 4,00 X 3,35

C4 03 AMPLIACIÓ CALAIX

1 J03D2402 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de zahorra,
según la norma UNE_EN 933-2 (P - 10)

20,26 0,000 0,00

2 J03DF30E U Determinación de la resistencia al desgaste mediante la máquina de
Los Ángeles de una muestra de suelo granular, según la norma
UNE_EN 1097-2-99 (P - 20)

65,76 0,000 0,00

3 J03DG30F U Determinación del número de caras de fractura en el machaqueo de
una muestra de suelo granular, según la norma UNE_EN 933-5 (P -
21)

26,56 0,000 0,00

4 J03DK20H U Determinación del contenido de materia orgánica, por el método del
permanganato sódico de una muestra de suelo, según la norma UNE
103-204 (P - 22)

33,25 0,000 0,00

5 J03DS10R U Ensayo de carga in situ, con placa de 30 cm de diàmetro de un suelo,
según la norma DIN 18134 (P - 26)

107,89 1,000 107,89

6 J03DR10P U Determinación in situ de la humedad y la densidad por el método de
los isótopos radioactivos de un suelo, según la norma ASTM D 3017
e1 (P - 25)

11,79 5,000 58,95

7 J03D5205 U Comprobación de la no plasticidad de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 13)

31,18 0,000 0,00

8 J03D4204 U Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite
plástico) de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-103 o
NLT 105 y UNE 103-104 o NLT 106 (P - 12)

31,18 0,000 0,00

9 J030KB0L U Determinación del índice de lajas y agujas de una muestra de árido
para elaborar mezclas bituminosas, morters i formigons según la
norma UNE_EN 933-3 (P - 4)

34,52 0,000 0,00

10 J030A10A U Determinación cuantitativa de los compuestos de azufre de una
muestra de árido para elaborar morteros y hormigones, según la
norma UNE_EN 1744-1 (P - 2)

146,84 0,000 0,00

11 J03D6206 U Determinación del equivalente de arena de una muestra de suelo,
según la norma UNE_EN 933-8 (P - 14)

19,41 0,000 0,00

12 J03DB20A U Determinación de la humedad, mediante secado en estufa de una
muestra de suelo, según la norma UNE_EN 1097-5 (P - 19)

6,96 0,000 0,00

13 J03DM20K U Determinación cuantitativa del contenido de sulfatos solubles de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-201 o NLT 120 (P - 23)

45,38 0,000 0,00

14 J03DP10M U Determinación in situ de la humedad de un suelo, según la norma NLT
103 (P - 24)

9,92 1,000 9,92

15 J030TL0W U Determinación de la limpieza superficial de una muestra de árido,
según la norma UNE 146130 (P - 5)

28,27 0,000 0,00

16 J03DA209 U Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del
Próctor modificado (en tres puntos) de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103-502 (P - 18)

93,96 0,000 0,00

17 JZ122205 U Jornada y control en planta de prefabricados, incluyendo la realización
del informe correspondiente (P - 116)

470,68 0,000 0,00

18 J03D8208 U Ensayo de apisonado por el método del Próctor modificado de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 16)

55,70 1,000 55,70

TOTAL C4 01.04.02.01.03 232,46

euros
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Obra 01 PRESSUPOST PCQ TORREBESSES

CAPITOL 05 FERMS

C2 01 AFERMAT

1 J0559138 U Determinación de la ductilidad sobre el residuo obtenido por
destilación de una muestra de material bituminoso, según la norma
NLT-126/84 (P - 34)

81,02 3,000 243,06

2 J060AH00 U Extracción de un testigo de hormigón o de grava-escoria de una capa
de pavimento, con determinación del espesor (P - 50)

54,97 11,000 604,67

3 J055230B U Determinación del contenido de agua de una muestra de emulsión
bituminosa, según la norma NLT 137 (P - 28)

31,51 22,000 693,22

4 J030TL0W U Determinación de la limpieza superficial de una muestra de árido,
según la norma UNE 146130 (P - 5)

28,27 2,000 56,54

5 J055H102 U Determinación de la penetración del residuo obtenido por destilación
de una muestra de material bituminoso, según la norma NLT 124 (P -
39)

63,75 25,000 1.593,75

6 J03D8208 U Ensayo de apisonado por el método del Próctor modificado de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 16)

55,70 7,000 389,90

7 J055X10X U Determinación de la consistencia por medio de flotador de una
muestra de material bituminoso, según la norma NLT 183 (P - 41)

90,86 1,000 90,86

8 J055D10D U Determinación del punto de fragilidad Fraass de una muestra de
material bituminoso, según la norma NLT 182 (P - 36)

87,10 3,000 261,30

9 J03DR10P U Determinación in situ de la humedad y la densidad por el método de
los isótopos radioactivos de un suelo, según la norma ASTM D 3017
e1 (P - 25)

11,79 261,000 3.077,19

10 J0561111 U Determinación del efecto del calor y del aire de una muestra de
material bituminoso en película fina, según la norma NLT 185 (P - 42)

48,31 3,000 144,93

11 J0563304 U Determinación de la viscosidad Saybolt de una muestra de emulsión
bituminosa, según la norma NLT 138 (P - 43)

42,14 22,000 927,08

12 J03DS10R U Ensayo de carga in situ, con placa de 30 cm de diàmetro de un suelo,
según la norma DIN 18134 (P - 26)

107,89 15,000 1.618,35

13 J03DP10M U Determinación in situ de la humedad de un suelo, según la norma NLT
103 (P - 24)

9,92 15,000 148,80

14 J030KB0L U Determinación del índice de lajas y agujas de una muestra de árido
para elaborar mezclas bituminosas, morters i formigons según la
norma UNE_EN 933-3 (P - 4)

34,52 1,000 34,52

15 J056E20E U Determinación de la estabilidad de almacenaje de una muestra de
betún asfáltico, según las normas NLT-125 y NLT-124 (P - 46)

88,02 1,000 88,02

16 J03D6206 U Determinación del equivalente de arena de una muestra de suelo,
según la norma UNE_EN 933-8 (P - 14)

19,41 16,000 310,56

17 J056F80F U Determinación de la recuperación elástica de una muestra de betún
modificado, según la norma NLT-329 (P - 47)

101,70 1,000 101,70

18 J055G30G U Determinación del residuo por destilación de una muestra de emulsión
bituminosa, según la norma NLT 139 (P - 38)

63,75 22,000 1.402,50

19 J0565306 U Ensayo de tamizado de una muestra de emulsión bituminosa, según la
norma NLT 142 (P - 44)

30,90 22,000 679,80

20 J055F30F U Determinación de la carga eléctrica de las partículas de una muestra
de emulsión bituminosa, según la norma NLT 194 (P - 37)

28,79 22,000 633,38

21 J9H1B400 U Control de temperaturas en la ejecución de pavimentos de mezclas
bituminosas en caliente (P - 95)

14,74 158,000 2.328,92

22 J03DB20A U Determinación de la humedad, mediante secado en estufa de una
muestra de suelo, según la norma UNE_EN 1097-5 (P - 19)

6,96 10,000 69,60

23 J03DK20H U Determinación del contenido de materia orgánica, por el método del
permanganato sódico de una muestra de suelo, según la norma UNE
103-204 (P - 22)

33,25 3,000 99,75

euros
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24 J03DM20K U Determinación cuantitativa del contenido de sulfatos solubles de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-201 o NLT 120 (P - 23)

45,38 2,000 90,76

25 J9241101 U Cura y ensayo de compresión simple de una probeta de
tierra-cemento o grava-cemento, según la norma NLT 305-90 (P - 85)

24,36 53,000 1.291,08

26 J030WL00 U Ensayo de espectografía de infrarrojos de una muestra de árido (P - 6) 143,45 1,000 143,45

27 J03D5205 U Comprobación de la no plasticidad de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 13)

31,18 15,000 467,70

28 J0304M03 U Análisis granulometrico por tamizado de una muestra de àridos en
caliente, según la norma UNE 933 (1) (P - 1)

25,99 6,000 155,94

29 J9H1210F U Determinación del contenido del ligante de una muestra de mezcla
bituminosa, según la norma NLT 164-90 (P - 90)

38,48 16,000 615,68

30 J9H1310G U Análisis granulométrico del árido recuperado de una muestra de
mezcla bituminosa, según la norma NLT 165-90 (P - 91)

33,54 16,000 536,64

31 J9H1410A U Toma, confección de tres probetas cilíndricas, determinación de la
densidad, estabilidad y fluencia (ensayo Marshall) de una muestra de
mezcla bituminosa, según la norma NLT 159-86 (P - 92)

116,88 9,000 1.051,92

32 J9H1630D U Determinación del efecto del agua sobre la adhesividad (ensayo de
inmersión-compresión) de una mezcla bituminosa compactada, según
la norma NLT 162-84 (P - 94)

200,83 3,000 602,49

33 J9H1520K U Extracción, corte, determinación del espesor y de la densidad de una
probeta testigo de mezcla bituminosa, según la norma NLT 168-90 (P -
93)

62,37 62,000 3.866,94

34 J9H1C40S U Ensayo cántabro de determinación de la pérdida por desgaste de un
pavimento por vía seca, según la norma NLT-352 (P - 96)

208,94 7,000 1.462,58

35 J9V1510R U Caracterización mediante ensayo cántabro de pérdida por desgaste
de un pavimento, según la norma NLT 352-86 (P - 97)

105,31 7,000 737,17

36 J0552201 U Determinación del contenido de agua de una muestra de betún
asfáltico, según la norma NLT 123 (P - 27)

54,54 2,000 109,08

37 J03D4204 U Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite
plástico) de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-103 o
NLT 105 y UNE 103-104 o NLT 106 (P - 12)

31,18 13,000 405,34

38 J030A10A U Determinación cuantitativa de los compuestos de azufre de una
muestra de árido para elaborar morteros y hormigones, según la
norma UNE_EN 1744-1 (P - 2)

146,84 1,000 146,84

39 J03DA209 U Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del
Próctor modificado (en tres puntos) de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103-502 (P - 18)

93,96 1,000 93,96

40 J03DF30E U Determinación de la resistencia al desgaste mediante la máquina de
Los Ángeles de una muestra de suelo granular, según la norma
UNE_EN 1097-2-99 (P - 20)

65,76 1,000 65,76

41 J0554103 U Determinación de la temperatura del punto de reblandecimiento, anilla
y bola de una muestra de material bituminoso, según la norma NLT
125 (P - 30)

45,37 3,000 136,11

42 J03DG30F U Determinación del número de caras de fractura en el machaqueo de
una muestra de suelo granular, según la norma UNE_EN 933-5 (P -
21)

26,56 2,000 53,12

43 J0554133 U Determinación de la temperatura del punto de ablandamiento, anillo y
bola sobre el residuo obtenido por destilación de una muestra de
material bituminoso, según la norma NLT-125 (P - 31)

45,37 3,000 136,11

44 J055A209 U Determinación del índice de penetración de una muestra de betún
asfáltico, según la norma NLT 181 (P - 35)

48,20 2,000 96,40

45 J055R10Q U Determinación del contenido de asfaltenos precipitados con heptano
normal de una muestra de material bituminoso, según la norma NLT
131 (P - 40)

70,87 2,000 141,74

46 J056C20D U Determinación del contenido de parafinas de una muestra de betún
asfáltico, según la norma UNE_EN 12606-1 y 12606-2 (P - 45)

295,81 2,000 591,62

47 J0553102 U Determinación de la penetración de una muestra de material
bituminoso, según la norma NLT 124 (P - 29)

46,55 3,000 139,65

euros
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48 J0556105 U Determinación de la densidad relativa de una muestra de material
bituminoso, según la norma NLT 122 (P - 32)

41,66 3,000 124,98

49 J0559108 U Determinación de la ductilidad de una muestra de material bituminoso,
según la norma NLT 126 (P - 33)

81,02 3,000 243,06

50 J03D2402 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de zahorra,
según la norma UNE_EN 933-2 (P - 10)

20,26 4,000 81,04

51 J030BL0Z U Determinación de la reactividad alcali-sílice, alcali-silicato y
alcali-carbonato de una muestra de árido, según la norma UNE
146-507 (1) y (2) (P - 3)

146,93 2,000 293,86

52 J030Z000 U Determinación del plazo de trabajabilidad de una muestra de árido
estabilizado con cemento, según norma PNE 41240 (P - 7)

226,32 1,000 226,32

53 J03D2302 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según
la norma UNE 933-2 (P - 9)

53,68 11,000 590,48

TOTAL C2 01.05.01 30.296,22

Obra 01 PRESSUPOST PCQ TORREBESSES

CAPITOL 06 SENYALITZACIÓ, BALISAMENT I DEFENSES

C2 03 DEFENSES

1 J0B1YX0U U Conjunto de ensayos de identificación de un acero tipo AP-11, según
la norma UNE-EN 10111 (P - 55)

190,44 4,000 761,76

2 J89XA102 U Determinación de la masa por unidad de superficie de una película de
galvanizado, según la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 83)

33,75 13,000 438,75

3 J2V1110B U Comprobación de la resistencia del terreno natural mediante l'apliación
de una fuerza paralela al terreno sobre un soporte clavado según la
norma OC 321/95 (P - 59)

31,91 5,000 159,55

4 J0B16601 U Determinación del límite elástico aparente superior, resistencia a la
tracción, alargamiento y estricción de una probeta de acero laminado,
según la norma UNE-EN 10002-1 (P - 54)

110,90 6,000 665,40

5 J0B11P0N U Determinación de las características geométricas de un perfil o
plancha de acero, según la norma NBE EA-95 (P - 53)

37,61 6,000 225,66

6 JBM21101 U Comprobación de las características geométricas de los perfiles
longitudinales de barreras de seguridad flexibles, según la norma UNE
135121 (P - 99)

22,34 13,000 290,42

7 J89XXX01 U Ensayo de adherencia de un recubrimiento galvanizado por métodos
no destructivos, según la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 84)

30,02 13,000 390,26

TOTAL C2 01.06.03 2.931,80

Obra 01 PRESSUPOST PCQ TORREBESSES

CAPITOL 07 RECUPERACIÓ AMBIENTAL

1 J03D2202 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según
la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 8)

24,63 2,000 49,26

2 JR31N300 U Determinación del contenido de nitrógeno, en toma de muestra de
sustrato vegetal según la norma UNE 77305:1999 (P - 112)

21,97 2,000 43,94

3 JR31L300 U Determinación del contenido de fósforo, en toma de muestra del
sustrato vegetal (P - 110)

21,97 2,000 43,94

4 JR31P300 U Determinación del pH en toma de muestra del sustrato vegetal según
la norma UNE 77306:1999. (P - 113)

19,13 2,000 38,26

5 JR31M300 U Determinación del contenido de potasio, en toma de muestra de
sustrato vegetal (P - 111)

21,97 2,000 43,94

euros
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6 JR31K300 U Determinación cuantitativa del contenido de materia orgánica, en toma
de muestra del sustrato vegetal según las normas UNE 103204:1993 i
UNE 103204 ERRATUM. (P - 109)

36,66 2,000 73,32

7 JR471100 U Medición del contenido de semillas, agua,abono y componentes en el
hidrossembrado, especies herbaceas y especies arbustivas (P - 114)

115,14 1,000 115,14

8 JR472100 U Identificación de semillas del hidrosembrado y comprobación de los
porcentajes formulados y especie dominante (P - 115)

148,57 1,000 148,57

TOTAL CAPITOL 01.07 556,37

Obra 01 PRESSUPOST PCQ TORREBESSES

CAPITOL 08 SERVEIS AFECTATS (CLAVEGUERAM)

C2 01 TREBALLS PREVIS

1 J03D8208 U Ensayo de apisonado por el método del Próctor modificado de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 16)

55,70 0,000 0,00

2 J03DR10P U Determinación in situ de la humedad y la densidad por el método de
los isótopos radioactivos de un suelo, según la norma ASTM D 3017
e1 (P - 25)

11,79 5,000 58,95

3 J03DM20K U Determinación cuantitativa del contenido de sulfatos solubles de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-201 o NLT 120 (P - 23)

45,38 0,000 0,00

TOTAL C2 01.08.01 58,95

Obra 01 PRESSUPOST PCQ TORREBESSES

CAPITOL 08 SERVEIS AFECTATS (CLAVEGUERAM)

C2 02 PROTECCIÓ CANONADA

1 J0B21103 U Determinación de las características geométricas de una probeta de
acero para armar hormigones, según la norma UNE 36-068 (P - 56)

24,84 0,000 0,00

2 J055G30G U Determinación del residuo por destilación de una muestra de emulsión
bituminosa, según la norma NLT 139 (P - 38)

63,75 0,000 0,00

3 J0B28103 U Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero para armar
hormigones, según la norma UNE 36-068 (P - 58)

13,94 0,000 0,00

4 J0B25101 U Determinación del límite elástico para una deformación remanente del
0.2%, resistencia a la tracción, alargamiento y estricción de una
probeta de acero para armar hormigones, según la norma UNE-EN
10002-1  (P - 57)

36,63 0,000 0,00

5 J0607708 U Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las
probetas, curado, refrentamiento y ensayo a compresión de una serie
de cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm, según la norma UNE
83300, UNE 83303, UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390.2
y UNE 12390-3 (P - 49)

75,43 1,000 75,43

TOTAL C2 01.08.02 75,43

Obra 01 PRESSUPOST PCQ TORREBESSES

CAPITOL 08 SERVEIS AFECTATS (CLAVEGUERAM)

C2 03 AMPLIACIÓ

1 JDD42101 U Determinación de la flecha residual de los dispositivos de cierre y
cubrición, según la norma EN 124 (P - 100)

532,80 1,000 532,80

euros
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2 JFG11201 U Ensayo de flexión longitudinal de un tubo de hormigón de diámetro
comprendido entre 500 y 1000 mm, según el pliego de prescripciones
técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua del
MOPT (P - 105)

302,71 0,000 0,00

3 J03DK20H U Determinación del contenido de materia orgánica, por el método del
permanganato sódico de una muestra de suelo, según la norma UNE
103-204 (P - 22)

33,25 0,000 0,00

4 JFG12C01 U Ensayo de aplastamiento o de flexión transversal de un tubo de
hormigón de diámetro comprendido entre 600 y 800 mm, según el
pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de
abastecimiento de agua del MOPT (P - 106)

223,40 0,000 0,00

5 J89XA102 U Determinación de la masa por unidad de superficie de una película de
galvanizado, según la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 83)

33,75 1,000 33,75

6 J03D7207 U Ensayo de apisonado por el método del Próctor normal de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 15)

41,36 0,000 0,00

7 J03DM20K U Determinación cuantitativa del contenido de sulfatos solubles de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-201 o NLT 120 (P - 23)

45,38 0,000 0,00

8 JFG14011 U Ensayo de estanquidad del conjunto formado por dos trozos de tubo
unidos por la junta correspondiente, según el pliego de prescripciones
técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones del
MOPT (P - 108)

409,85 0,000 0,00

9 J03DR10P U Determinación in situ de la humedad y la densidad por el método de
los isótopos radioactivos de un suelo, según la norma ASTM D 3017
e1 (P - 25)

11,79 5,000 58,95

10 JFG14001 U Ensayo de estanquidad de un tubo de hormigón, según el pliego de
prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de
agua del MOPT (P - 107)

205,74 0,000 0,00

11 J89XXX01 U Ensayo de adherencia de un recubrimiento galvanizado por métodos
no destructivos, según la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 84)

30,02 1,000 30,02

12 J03D8208 U Ensayo de apisonado por el método del Próctor modificado de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 16)

55,70 1,000 55,70

13 J03D4204 U Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite
plástico) de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-103 o
NLT 105 y UNE 103-104 o NLT 106 (P - 12)

31,18 1,000 31,18

14 J03D9209 U Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del
Próctor normal (en tres puntos) de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103-502 (P - 17)

103,34 0,000 0,00

15 J03D2202 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según
la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 8)

24,63 0,000 0,00

16 JDD43202 U Comprobación de resistencia y deformación a cargas horizontales y
verticales de escalones de pozos, según la norma UNE
127-011experimental (P - 101)

56,13 1,000 56,13

TOTAL C2 01.08.03 798,53

Obra 01 PRESSUPOST PCQ TORREBESSES

CAPITOL 09 DESVIAMENT PROVISIONAL

C2 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 J03D8208 U Ensayo de apisonado por el método del Próctor modificado de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 16)

55,70 1,000 55,70

2 J03DR10P U Determinación in situ de la humedad y la densidad por el método de
los isótopos radioactivos de un suelo, según la norma ASTM D 3017
e1 (P - 25)

11,79 15,000 176,85

3 J03DM20K U Determinación cuantitativa del contenido de sulfatos solubles de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-201 o NLT 120 (P - 23)

45,38 1,000 45,38

euros



PCQ Enllaç de la C-12 i LV-7004. Torrebesses

PRESSUPOST * Pàg.: 25

TOTAL C2 01.09.01 277,93

Obra 01 PRESSUPOST PCQ TORREBESSES

CAPITOL 09 DESVIAMENT PROVISIONAL

C2 02 MOVIMENT DE TERRES

C3 01 TERRAPLENS

1 J03DP10M U Determinación in situ de la humedad de un suelo, según la norma NLT
103 (P - 24)

9,92 14,000 138,88

2 J03DR10P U Determinación in situ de la humedad y la densidad por el método de
los isótopos radioactivos de un suelo, según la norma ASTM D 3017
e1 (P - 25)

11,79 90,000 1.061,10

3 J03D9209 U Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del
Próctor normal (en tres puntos) de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103-502 (P - 17)

103,34 1,000 103,34

4 J03D2202 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según
la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 8)

24,63 2,000 49,26

5 J03D8208 U Ensayo de apisonado por el método del Próctor modificado de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 16)

55,70 6,000 334,20

6 J03D7207 U Ensayo de apisonado por el método del Próctor normal de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 15)

41,36 1,000 41,36

7 J03D4204 U Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite
plástico) de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-103 o
NLT 105 y UNE 103-104 o NLT 106 (P - 12)

31,18 2,000 62,36

8 J9241101 U Cura y ensayo de compresión simple de una probeta de
tierra-cemento o grava-cemento, según la norma NLT 305-90 (P - 85)

24,36 1,000 24,36

9 J03DK20H U Determinación del contenido de materia orgánica, por el método del
permanganato sódico de una muestra de suelo, según la norma UNE
103-204 (P - 22)

33,25 2,000 66,50

10 J03DS10R U Ensayo de carga in situ, con placa de 30 cm de diàmetro de un suelo,
según la norma DIN 18134 (P - 26)

107,89 14,000 1.510,46

11 J030BL0Z U Determinación de la reactividad alcali-sílice, alcali-silicato y
alcali-carbonato de una muestra de árido, según la norma UNE
146-507 (1) y (2) (P - 3)

146,93 1,000 146,93

12 J030Z000 U Determinación del plazo de trabajabilidad de una muestra de árido
estabilizado con cemento, según norma PNE 41240 (P - 7)

226,32 0,000 0,00

13 J03D5205 U Comprobación de la no plasticidad de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 13)

31,18 1,000 31,18

14 J03D6206 U Determinación del equivalente de arena de una muestra de suelo,
según la norma UNE_EN 933-8 (P - 14)

19,41 2,000 38,82

15 J03DA209 U Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del
Próctor modificado (en tres puntos) de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103-502 (P - 18)

93,96 1,000 93,96

16 J03DB20A U Determinación de la humedad, mediante secado en estufa de una
muestra de suelo, según la norma UNE_EN 1097-5 (P - 19)

6,96 1,000 6,96

17 J03DM20K U Determinación cuantitativa del contenido de sulfatos solubles de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-201 o NLT 120 (P - 23)

45,38 0,000 0,00

TOTAL C3 01.09.02.01 3.709,67

Obra 01 PRESSUPOST PCQ TORREBESSES

CAPITOL 09 DESVIAMENT PROVISIONAL

C2 03 FERMS

euros



PCQ Enllaç de la C-12 i LV-7004. Torrebesses

PRESSUPOST * Pàg.: 26

1 J03D5205 U Comprobación de la no plasticidad de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 13)

31,18 3,000 93,54

2 J055F30F U Determinación de la carga eléctrica de las partículas de una muestra
de emulsión bituminosa, según la norma NLT 194 (P - 37)

28,79 5,000 143,95

3 J055230B U Determinación del contenido de agua de una muestra de emulsión
bituminosa, según la norma NLT 137 (P - 28)

31,51 5,000 157,55

4 J9H1B400 U Control de temperaturas en la ejecución de pavimentos de mezclas
bituminosas en caliente (P - 95)

14,74 32,000 471,68

5 J03DS10R U Ensayo de carga in situ, con placa de 30 cm de diàmetro de un suelo,
según la norma DIN 18134 (P - 26)

107,89 2,000 215,78

6 J030WL00 U Ensayo de espectografía de infrarrojos de una muestra de árido (P - 6) 143,45 0,000 0,00

7 J060AH00 U Extracción de un testigo de hormigón o de grava-escoria de una capa
de pavimento, con determinación del espesor (P - 50)

54,97 3,000 164,91

8 J03DB20A U Determinación de la humedad, mediante secado en estufa de una
muestra de suelo, según la norma UNE_EN 1097-5 (P - 19)

6,96 1,000 6,96

9 J0554103 U Determinación de la temperatura del punto de reblandecimiento, anilla
y bola de una muestra de material bituminoso, según la norma NLT
125 (P - 30)

45,37 0,000 0,00

10 J03D6206 U Determinación del equivalente de arena de una muestra de suelo,
según la norma UNE_EN 933-8 (P - 14)

19,41 2,000 38,82

11 J03DP10M U Determinación in situ de la humedad de un suelo, según la norma NLT
103 (P - 24)

9,92 2,000 19,84

12 J03D4204 U Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite
plástico) de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-103 o
NLT 105 y UNE 103-104 o NLT 106 (P - 12)

31,18 3,000 93,54

13 J03D2302 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según
la norma UNE 933-2 (P - 9)

53,68 3,000 161,04

14 J030Z000 U Determinación del plazo de trabajabilidad de una muestra de árido
estabilizado con cemento, según norma PNE 41240 (P - 7)

226,32 0,000 0,00

15 J030BL0Z U Determinación de la reactividad alcali-sílice, alcali-silicato y
alcali-carbonato de una muestra de árido, según la norma UNE
146-507 (1) y (2) (P - 3)

146,93 1,000 146,93

16 J0565306 U Ensayo de tamizado de una muestra de emulsión bituminosa, según la
norma NLT 142 (P - 44)

30,90 5,000 154,50

17 J0559108 U Determinación de la ductilidad de una muestra de material bituminoso,
según la norma NLT 126 (P - 33)

81,02 0,000 0,00

18 J0554133 U Determinación de la temperatura del punto de ablandamiento, anillo y
bola sobre el residuo obtenido por destilación de una muestra de
material bituminoso, según la norma NLT-125 (P - 31)

45,37 0,000 0,00

19 J03D8208 U Ensayo de apisonado por el método del Próctor modificado de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 16)

55,70 1,000 55,70

20 J056F80F U Determinación de la recuperación elástica de una muestra de betún
modificado, según la norma NLT-329 (P - 47)

101,70 0,000 0,00

21 J0563304 U Determinación de la viscosidad Saybolt de una muestra de emulsión
bituminosa, según la norma NLT 138 (P - 43)

42,14 5,000 210,70

22 J055H102 U Determinación de la penetración del residuo obtenido por destilación
de una muestra de material bituminoso, según la norma NLT 124 (P -
39)

63,75 5,000 318,75

23 J055G30G U Determinación del residuo por destilación de una muestra de emulsión
bituminosa, según la norma NLT 139 (P - 38)

63,75 5,000 318,75

24 J9241101 U Cura y ensayo de compresión simple de una probeta de
tierra-cemento o grava-cemento, según la norma NLT 305-90 (P - 85)

24,36 15,000 365,40

25 J03DM20K U Determinación cuantitativa del contenido de sulfatos solubles de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-201 o NLT 120 (P - 23)

45,38 0,000 0,00

euros
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26 J03DR10P U Determinación in situ de la humedad y la densidad por el método de
los isótopos radioactivos de un suelo, según la norma ASTM D 3017
e1 (P - 25)

11,79 57,000 672,03

27 J056E20E U Determinación de la estabilidad de almacenaje de una muestra de
betún asfáltico, según las normas NLT-125 y NLT-124 (P - 46)

88,02 0,000 0,00

28 J0561111 U Determinación del efecto del calor y del aire de una muestra de
material bituminoso en película fina, según la norma NLT 185 (P - 42)

48,31 0,000 0,00

29 J055X10X U Determinación de la consistencia por medio de flotador de una
muestra de material bituminoso, según la norma NLT 183 (P - 41)

90,86 0,000 0,00

30 J055D10D U Determinación del punto de fragilidad Fraass de una muestra de
material bituminoso, según la norma NLT 182 (P - 36)

87,10 0,000 0,00

31 J0556105 U Determinación de la densidad relativa de una muestra de material
bituminoso, según la norma NLT 122 (P - 32)

41,66 0,000 0,00

32 J03DK20H U Determinación del contenido de materia orgánica, por el método del
permanganato sódico de una muestra de suelo, según la norma UNE
103-204 (P - 22)

33,25 0,000 0,00

33 J9H1210F U Determinación del contenido del ligante de una muestra de mezcla
bituminosa, según la norma NLT 164-90 (P - 90)

38,48 4,000 153,92

34 J9H1C40S U Ensayo cántabro de determinación de la pérdida por desgaste de un
pavimento por vía seca, según la norma NLT-352 (P - 96)

208,94 2,000 417,88

35 J0559138 U Determinación de la ductilidad sobre el residuo obtenido por
destilación de una muestra de material bituminoso, según la norma
NLT-126/84 (P - 34)

81,02 0,000 0,00

36 J0304M03 U Análisis granulometrico por tamizado de una muestra de àridos en
caliente, según la norma UNE 933 (1) (P - 1)

25,99 1,000 25,99

37 J9H1520K U Extracción, corte, determinación del espesor y de la densidad de una
probeta testigo de mezcla bituminosa, según la norma NLT 168-90 (P -
93)

62,37 13,000 810,81

38 J9H1630D U Determinación del efecto del agua sobre la adhesividad (ensayo de
inmersión-compresión) de una mezcla bituminosa compactada, según
la norma NLT 162-84 (P - 94)

200,83 0,000 0,00

39 J0553102 U Determinación de la penetración de una muestra de material
bituminoso, según la norma NLT 124 (P - 29)

46,55 0,000 0,00

40 J9H1310G U Análisis granulométrico del árido recuperado de una muestra de
mezcla bituminosa, según la norma NLT 165-90 (P - 91)

33,54 4,000 134,16

41 J9V1510R U Caracterización mediante ensayo cántabro de pérdida por desgaste
de un pavimento, según la norma NLT 352-86 (P - 97)

105,31 2,000 210,62

42 J9H1410A U Toma, confección de tres probetas cilíndricas, determinación de la
densidad, estabilidad y fluencia (ensayo Marshall) de una muestra de
mezcla bituminosa, según la norma NLT 159-86 (P - 92)

116,88 2,000 233,76

43 J056C20D U Determinación del contenido de parafinas de una muestra de betún
asfáltico, según la norma UNE_EN 12606-1 y 12606-2 (P - 45)

295,81 0,000 0,00

44 J055R10Q U Determinación del contenido de asfaltenos precipitados con heptano
normal de una muestra de material bituminoso, según la norma NLT
131 (P - 40)

70,87 0,000 0,00

45 J055A209 U Determinación del índice de penetración de una muestra de betún
asfáltico, según la norma NLT 181 (P - 35)

48,20 0,000 0,00

46 J0552201 U Determinación del contenido de agua de una muestra de betún
asfáltico, según la norma NLT 123 (P - 27)

54,54 0,000 0,00

TOTAL C2 01.09.03 5.797,51

(*) Branques incompletes

euros



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resum de Pressupost (PCQ) 



euros  

C2 01.01.01 TREBALLS PREVIS 1.536,11 
C2 01.01.02 DEMOLICIONS 0,00 
CAPITOL 01.01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 1.536,11 
C2 01.02.01 TERRAPLENS 20.835,53 
C2 01.02.02 EXCAVACIONS 0,00 
CAPITOL 01.02 MOVIMENT DE TERRES 20.835,53 
C2 01.03.01 PAS INFERIOR 21.269,14 
C2 01.03.02 PONT 9.603,01 
CAPITOL 01.03 ESTRUCTURES 30.872,15 
C2 01.04.01 DRENATGE LONGITUDINAL 3.330,75 
C2 01.04.02 DRENATGE TRANSVERSAL 307,89 
CAPITOL 01.04 DRENATGE 3.638,64 
C2 01.05.01 AFERMAT 30.296,22 
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RESUM DE PRESSUPOST 
 

 
 

Pàg.: 
 

1 

NIVELL 5: C4   Import 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

C4 01.03.02.04.01 MURS 1I, 2D, 2I 811,02 
C4 01.03.02.04.02 MUR 1D-1 387,37 
C4 01.03.02.04.03 MUR 1D-2 236,51 
C3 01.03.02.04 MURS 1.434,90 
C4 01.04.02.01.01 DEMOLICIÓ ALETES 0,00 
C4 01.04.02.01.02 RECREIXEMENT MUR 75,43 
C4 01.04.02.01.03 AMPLIACIÓ CALAIX 232,46 
C3 01.04.02.01 CALAIX 4,00 X 3,35 307,89 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1.742,79 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

NIVELL 4: C3  Import 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

C3 01.03.01.01 CALAIX 5.667,76 
C3 01.03.01.02 ALETA 1 3.875,26 
C3 01.03.01.03 ALETA 2 3.294,56 
C3 01.03.01.04 ALETA 3 3.555,97 
C3 01.03.01.05 ALETA 4 4.875,59 
C2 01.03.01 PAS INFERIOR 21.269,14 
C3 01.03.02.01 TAULER 3.978,56 
C3 01.03.02.02 ESTREP 1 2.311,22 
C3 01.03.02.03 ESTREP 2 1.878,33 
C3 01.03.02.04 MURS 1.434,90 
C2 01.03.02 PONT 9.603,01 
C3 01.04.02.01 CALAIX 4,00 X 3,35 307,89 
C2 01.04.02 DRENATGE TRANSVERSAL 307,89 
C3 01.09.02.01 TERRAPLENS 3.709,67 
C3 01.09.02.02 EXCAVACIONS 0,00 
C2 01.09.02 MOVIMENT DE TERRES 3.709,67 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

34.889,71 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

NIVELL 3: C2  Import 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



euros  
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RESUM DE PRESSUPOST  Pàg.:  2 
 

CAPITOL 01.05 FERMS 30.296,22 
C2 01.06.01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 0,00 
C2 01.06.02 SENYALITZACIÓ VERTICAL 0,00 
C2 01.06.03 DEFENSES 2.931,80 
CAPITOL 01.06 SENYALITZACIÓ, BALISAMENT I DEFENSES 2.931,80 
C2 01.08.01 TREBALLS PREVIS 58,95 
C2 01.08.02 PROTECCIÓ CANONADA 75,43 
C2 01.08.03 AMPLIACIÓ 798,53 
CAPITOL 01.08 SERVEIS AFECTATS (CLAVEGUERAM) 932,91 
C2 01.09.01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 277,93 
C2 01.09.02 MOVIMENT DE TERRES 3.709,67 
C2 01.09.03 FERMS 5.797,51 
C2 01.09.04 SENYALITZACIÓ 0,00 
CAPITOL 01.09 DESVIAMENT PROVISIONAL 9.785,11 
C2 01.10.01 D'ABONAMENT ÍNTEGRE 0,00 
C2 01.10.02 A JUSTIFICAR 0,00 
CAPITOL 01.10 PARTIDES ALÇADES 0,00 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

100.828,47 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

NIVELL 2: CAPITOL  Import 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

CAPITOL 01.01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 1.536,11 
CAPITOL 01.02 MOVIMENT DE TERRES 20.835,53 
CAPITOL 01.03 ESTRUCTURES 30.872,15 
CAPITOL 01.04 DRENATGE 3.638,64 
CAPITOL 01.05 FERMS 30.296,22 
CAPITOL 01.06 SENYALITZACIÓ, BALISAMENT I DEFENSES 2.931,80 
CAPITOL 01.07 RECUPERACIÓ AMBIENTAL 556,37 
CAPITOL 01.08 SERVEIS AFECTATS (CLAVEGUERAM) 932,91 
CAPITOL 01.09 DESVIAMENT PROVISIONAL 9.785,11 
CAPITOL 01.10 PARTIDES ALÇADES 0,00 
Obra 01 PRESSUPOST PCQ TORREBESSES 101.384,84 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

101.384,84 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

NIVELL 1: Obra  Import 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Obra  01  PRESSUPOST PCQ TORREBESSES  101.384,84 

101.384,84 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Últim Full (PCQ)  
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg.  1 
 
 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ........................................................................... 101.384,84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     18 % IVA SOBRE 101.384,84…...............................................................................................             18.249,27 
 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE                                               € 119.634,11 
 
 
 

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a la quantitat de: 
 

 cent dinou mil sis-cents trenta-quatre euros amb onze centims 
 
 
 
 

Barcelona, maig 2.012  
 

L´AUTOR DEL PROJECTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

WALTER SALVADOR FRANCO 
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 1.INTRODUCCIÓ 

 

L’avaluació de l’impacte ambiental és un instrument de caràcter preventiu per a la 

protecció del medi ambient. Permet conèixer la incidència d’un projecte sobre l’entorn i adoptar 

mesures per a evitar o corregir els impactes que podria ocasionar la seva execució i 

funcionament.  

En aquest Annex es presenta primerament una descripció del Projecte pensant en els 

aspectes ambientals. Després tracta sobre l’estat actual del medi sobre el que es duu a terme 

el Projecte, per posteriorment veure quines són les incidències d’aquest sobre el seu entorn. 

Finalment es proposaran mesures per tal de reduir l’impacte ambiental de la futura variant en 

els termes municipals per on discorre.  

L'annex es centra en l'alternativa triada per a l'execució de l’enllaç. Per a la realització 

de l'estudi multicriteri s'ha tingut en compte les afeccions aquí esmentades, així com també les 

produïdes per cadascuna de les alternatives tractades al punt corresponent. Les mesures 

recomanades al final de l'annex intenten reduir els efectes negatius del projecte sobre l'entorn.  

 

2.ESTAT INICIAL DEL MEDI 
 

 En aquest apartat es fa una descripció general del mediambient abans de l’inici de les 

obres, analitzant els aspectes més rellevants: climatologia, contaminació atmosfèrica, soroll, 

geologia, hidrologia... per tal de conèixer els seus trets fonamentals. 

 

2.1. Climatologia  
 

 A grans trets, el clima de la zona del Projecte és mediterrani continental amb estius 

secs i calorosos i hiverns temperats (clima propi de Catalunya). 

 

Pel que fa a les temperatures, es pot dir que la temperatura mitja mensual no supera els 15 ºC. 

Durant l'hivern, les temperatures mitges són baixes, amb uns valors compresos entre els 4 i 6 

ºC. A l'estiu, les temperatures mitges prenen uns valors compresos aproximadament entre els 

24 i 26 ºC.  

 

L'oscil·lació tèrmica de les temperatures mitges estiu-hivern, està al voltant dels 20 ºC. 
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 A continuació, es mostren les isolínies de temperatures de gener i juliol de la zona 

obtingudes dels gràfics de l'Institut Nacional de Meteorologia. 
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 Quant a les precipitacions, la regió d'estudi es caracteritza per una quantia mitja anual 

compresa entre els 400 i els 500 mm, registrant-se els màxims de precipitació mitja mensual 

durant la tardor i la primavera, i els mínims a l'hivern, i sobretot, a l'estiu. 

 

 A continuació, s'adjunta un gràfic on pot deduir-se la quantia de dites precipitacions a la 

zona objecte d'anàlisi.  

 

 

Segons l’índex climàtic de la zona (Itp=3,33), la zona d'estudi del Projecte queda inclosa 

com a zona àrida. 

 

2.2. Contaminació atmosfèrica  
 

 Segons les diferents estimacions realitzades, es pot considerar que les emissions 

anuals de contaminants atmosfèrics de Torrebesses són de 1.669 tn CO, 713 tn NOx, 62 tn 

COV, 13,1 tn PST, 8,8 tn CH4, 0,3 tn SOx (per al 2004). La major part de les emissions 

provenen del gran volum de trànsit suportat per la C-12 i la LV-7004, a excepció dels òxids de 

nitrogen i sofre. 
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 Les emissions a Torrebesses espoden considerar significatives, sobretot les d’òxids de 

nitrogen, precursors de l’ozó, en les millors condicions de formació d’aquest contaminant (alta 

insolació), registra alguns valors puntualment elevats d’ozó troposfèric, superant-se, 

puntualment, els llindars d’informació a la població definits al RD 1494/1995 (segons les 

estacions de control més properes). Per tant, el municipi (de la mateixa manera que els 

municipis propers, i sobretot, per la seva proximitat a Lleida) té una contribució a l’efecte 

hivernacle, emetent més diòxid de carboni del que el mateix municipi pot absorbir (el municipi 

necessitaria 3 vegades la seva actual superfície forestal per a captar tot el diòxid de carboni 

que produeix).  

 

 Torrebesses compta amb una Ordenança municipal sobre la qualitat de l’aire, que 

regula les condicions que han de reunir els focus emissors susceptibles de produir fums, pols, 

gasos i olors, sobretot els locals de la via pública. El control del seu compliment s’efectua, 

sobretot, alhora de la concessió de llicències en noves edificacions i bàsicament en l’àmbit de 

la instal·lació de nous focus puntuals d’indústries i comerços.  

 

 Els controls realitzats fins a la data a les instal·lacions amb focus emissors en 

funcionament es limiten a les partícules en suspensió totals. No s’ha efectuat cap control de la 

resta d’emissions. A més, Torrebesses no és un municipi amb indústries contaminadores de 

l’atmosfera, de manera que no s’hi troba cap al catàleg CAPCA (Catàleg d’Activitats 

Potencialment Contaminants de l’Atmosfera).  

 

2.3. Soroll  
 

 L’Organització Mundial per a la Salut (OMS) ha definit el soroll con un fenomen acústic 

que produeix una sensació auditiva considerada desagradable, i que pot pertorbar l’estat de 

benestar de les persones i la seva qualitat de vida. 

 

 Respecte al soroll, a la zona d’estudi, predominat pels camps de conreu, el soroll prové 

sobretot del trànsit circulant per les carreteres, i en menys mesura, del trànsit motoritzat, dels 

equipaments públics i vivendes, i de l’activitat comercial diària de la població Torrebesses. 
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2.4. Hidrologia i hidrogeologia  
 

 La xarxa fluvial de l’àmbit d’estudi s’organitza entorn a una petita plana fluvial 

formada per la presència de diverses petites rieres mediterrànies, a l’àrea hidrogeològica del 

Segrià. Aquesta àrea és una continuació cap a l’oest de l’àrea de La Segarra. Ocupa el 

sector de l’aflorament que s’estén entre el pla de Lleida i Les Garrigues, on la divisió natural 

de l’Ebre-Matarranya la separa de l’àrea més meridional. 

 

 Segons el mapa d’àrees hidrogeològiques de Catalunya, a la zona d’estudi s’hi ha 

diferenciat els dipòsits detrítics lacustres de l’Oligocè (que forma el substrat de la zona 

d’estudi), amb un desenvolupament escàs de dipòsits quaternaris, limitats a les rieres de 

caràcter temporal. Aquests materials de diferents litologies donaran lloc a diferents unitats 

en funció de les seves característiques hidrogeològiques. 

 

 Els materials oligocens d’origen lacustre estan formts per margues i lutites, amb 

algun nivell tabular de gres, d’escassa potència i representativitat. Aquest tipus de material 

en general seran molt poc permeables i que tant sols poden presentar aqüífers locals i de 

poca entitat. Sobre els materials quaternaris discorren els únics aqüífers de certa 

importància de la zona els quals van lligats al nivell freàtic i activitat de les rieres existents a 

la zona d’estudi. 

 

 Així, l’àrea d’estudi es caracteritza per tenir una geomorfologia fluvial modelada per la 

dinàmica de les rieres existents a la zona (riera de la Coma a la nostra zona projectada). 

Generalment, presenta relleus suaus. El nivell freàtic queda estretament lligat a la circulació 

d’aigua a les rieres i zones més deprimides, així que aquest únicament es localitzarà en 

aquelles cotes més pròximes a la part central d’aquesta. 

 

 Finalment, es pot dir que les aigües superficials estaran marcades per corrents del 

flux que seguiran les línies de màxim pendent, i d’aquesta manera, al nivell de cotes més 

baixes és on s’acumularà més aigua, donant lloc a les rieres. 

 

2.5. Geologia i geomorfologia  
 

 Des del punt de vista geològic, l’entorn de la localitat de Torrebesses es situa en la 

Depressió de L’Ebre. Aquesta depressió està representada per terrenys eocens i oligocens, 

que constitueixen una divisió marcada per la presència de fàcies vermelles i grises que 

reflecteixen ambients continentals i marins, respectivament. 
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 La zona es situa, en concret, sobre el substrat terciari (oligocé superior), format per 

lutites i gresos, amb alguns llentions de conglomerats dispersos de poca importància, 

interpretant-se, en el seu conjunt, com a dipòsits de plana d’inundació, dins d’un gran 

sistema fluvial. 

 

 El quaternari està representat per argiles, sorres i graves subanguloses disperses, 

corresponents a la plana d’inundació al·luvial de la riera de Coma. Apareixen també dipòsits 

col·luvials indiferenciats de glacis, sòls de recobriment superficial i dipòsits de fons de vall 

(quaternari el·luvial). Els sediments al·luvials i els depòsits el·luvials-col·luvials estan formats 

principalment per argiles, sorres i graves de curta mobilització, la zona de procedència de 

les quals correspondria als relleus terciaris més elevats de la zona. 

 

 Els materials que afloren al llarg del traçat en estudi corresponen a sòls quaternaris 

(Holocè) i a roques d’edat terciària (Oligocè). Superposats a aquests materials naturals es 

disposen terres de reompliment d’aportació antròpica i terreny vegetal. 

 

 Segons les dades obtingudes durant les investigacions de camp, les terres de replè 

es troben formades principalment per llims sorrencs amb graves formant les bases dels 

terraplens de les carreteres i camins. Per la seva part els materials holocens (quaternari 

recent) es troben formats per una successió de materials predominantment argilosos, tant 

en els sòls al·luvials, com en els sòls col·luvials.  

 

 Sobre els sòls quaternaris s’identifica un nivell superficial de llims argilosos de color 

marró que localment presenten graves disperses. Aquest primer nivell es correspon amb la 

capa que formen els camps de conreu i terreny vegetal (quaternari el·luvial d’alteració del 

substrat), així com els sediments al·luvials de la riera de Coma. 

 

2.6. Vegetació i paisatge  
 

 La zona d’actuació està formada en la seva major part per camps de conreu i 

terrenys vegetals (a més de les proximitats de la població de Torrebesses). 

 

Pel que fa al tipus de vegetació que hi podem trobar, és la següent: 

La brolla amb suros i pins és el tipus de vegetació més abundant a la zona d’actuació. Les 

brolles són formacions vegetals constituïdes majoritàriament per arbusts, que poden contenir 

també arbres. També apareixen altres espècies com el cirerer d'arboç (Arbutus unedo), el 
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fruit del qual és comestible; el càdec (Junniperus oxycedrus); la punxant gatosa (Ulex 

parviflorus); el llentiscle (Pistacia lentiscu); l'aladern de fulla estreta (Phyllirea angustifolia); el 

cap d'ase (Lavandula stoecha) o les estepes (Cistus sp.). Aquestes brolles van 

acompanyades per alzines sureres i per pins. El suro o alzina surera (Quercus suber), és un 

arbre recobert per una gruixuda capa de suro que li serveix d'aïllant en cas d'incendi. El pi es 

troba representat al massís per tres espècies diferents: el pi pinyoner ( Pinus pinea),del qual 

se n'extreuen els pinyons, el pi blanc (Pinus halepensis ) i el pi pinastre (Pinus pinaster), 

arbre de capçada regular en forma de con. 

 

 A les comalades, més humides i ombrívoles, apareixen algunes taques d'alzinar. 

L'alzina (Quercus ilex), és un arbre de fisonomia semblant a l'alzina surera però sense la 

capa de suro que recobreix l'escorça. Algunes de les espècies que acompanyen l'alzina són 

l'arítjol (Smilax aspera), liana punxant; el marfull (Viburnum tinus) i l'enfiladissa heura 

(Hedera helix).  

 

 Ja a tocar de les rieres i rierols, ens trobem amb alguns arbres propis de la vegetació 

de ribera, amants de l'aigua i de la humitat. Allà hi trobem el llorer (Laurus nobili),la fulla del 

qual s'empra per acompanyar guisats; l'avellaner (Corylus avellana), el freixe (Fraccinus 

angustifolia) o el gatell  Salix atrocinerea ssp catalaunica). 

 

 Pel que fa al paisatge, cal dir que a la zona d’actuació podem diferenciar les 

següents unitats paisatgístiques: 

 

� Paisatge de matriu urbana: 

o Unitats de paisatge urbà: El conformat pel nucli de la població de Torrebesses. 

o Unitats de paisatge forestal: Retalls forestals més o menys residuals però alhora 

excèntrics en relació al desenvolupament urbà i ben connectats encara a la 

matriu forestal. 

 

• Paisatge en matriu forestals o rurals:  

o Unitats de paisatge rural d’interior: Existeixen nombroses àrees rurals que es 

caracteritzen per la elevada preeminència de la coberta forestal i/o arbustiva, 

constituïda fonamentalment per boscos de pi pinyer, pinastre i sureda, i la 

abundància de conreus actuals o recents.  
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2.7. Infraestructures viàries  
 

Pel que fa a les infraestructures viàries, es poden destacar les següents: 

• La carretera C-12 que uneix Lleida amb Amposta, exactament al PK (116+520). 

• La carretera LV-7004, exactament al PK (10+560), la qual uneix Torrebesses amb El 

Soleràs cap a l’est i amb la la carretera nacional N-230 cap al nord-oest. 

• Les vies de comunicació principals de la zona, la N-230 i l'autopista AP-2 (Autopista 

del Nord-est), encara que aquestes no influeixen de manera directa sobre les vies 

futures objecte d'estudi. 

 

 A banda de les carreteres esmentades, existeixen diversos camins municipals o 

particulars que comuniquen els camps de conreu, a més dels carrers propis de la població 

de Torrebesses. 

 

3.PRINCIPALS IMPACTES 
 

L’execució i explotació del present estudi comporta una sèrie d’activitats associades 

generadores d’impacte ambiental. A continuació es presenta una llistat de les mateixes: 

 

Fase de construcció 

• Ubicació de les instal·lacions auxiliars d’obra i altres superfícies annexes (zones 

d’acopi,...). 

• Decapatge de la capa edàfica afectada. 

• Moviment de terres per la creació de superfícies de desmunt i terraplè. 

• Obertura de nous vials d’accés, camins d’obra i pistes provisionals. 

• Transport de terres. 

• Abassegament provisional de la terra vegetal pel seu ús posterior. 

• Abassegament provisional de terres de l’obra pel seu ús posterior. 

• Explotació d’activitats extractives o zones de préstec d’acord amb la necessitat de 

materials a l’obra. 

• Ús de zones d’acopi temporalment o abocadors de terres sobrants. 

• Funcionament de determinades activitats auxiliars d’obra 

• Manteniment i repostatge de la maquinària 

• Afectació a serveis, infraestructures i instal·lacions. 

• Afermats i senyalització. 
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Fase d’explotació 

• Ocupació permanent de sòl per part de la infraestructura 

• Augment del tràfic de la zona 

• Tasques de manteniment de la carretera 

• Tasques de manteniment de la revegetació 

• Urbanització de l’entorn de la carretera 

 

Els principals impactes previstos, estructurats a partir dels diversos medis afectats, són els 

següents: 

• Qualitat atmosfèrica: Augment de la concentració de partícules a l’atmosfera per 

l’emissió de pols a conseqüència del moviment de terres, circulació de vehicles per 

pistes no asfaltades... Increment de la concentració de gasos a l’atmosfera durant la 

fase de construcció degut a la combustió de la maquinària operant a les obres. Els 

principals contaminants que s’emetran són monòxid de carboni (CO), hidrocarburs no 

cremats (HC), òxids de nitrogen (NO), plom (Pb) i diòxid de sofre (SO2). 

• Augment dels nivells acústics associats a les següents activitats: 

o moviments de terres i explanacions 

o funcionament de les instal·lacions auxiliars i maquinària diversa: excavadores, 

compactadores, formigoneres,... 

o augment de tràfic de maquinària i camions 

• Aigües superficials i subterrànies: Possible contaminació per l’aportació directa 

d’elements contaminants, abocaments incontrolats tant de material sòlid com líquid 

procedents de les excavacions realitzades en la mateixa obra o de la indústria 

accessòria necessària durant la fase de construcció, especialment durant les tasques 

de manteniment i repostatge de la maquinària i les diverses operacions realitzades a 

la zona d’instal·lacions auxiliars i zones d’acopi de materials i residus. Augment de la 

terbolesa de l’aigua per aportació de sòlids en suspensió. l’alteració de les condicions 

de drenatge existents. Alteració dels fluxos subterranis provocada per la compactació 

del terreny com a conseqüència del continu pas de maquinària. 

• Geologia i geomorfologia: Ocupació directa del terreny per la pròpia infraestructura. 

Augment del risc d’inestabilitat dels talussos. Augment del grau d’erosionabilitat del 

terreny. Alteració de la geomorfologia per l’adequació de zones d’abocament (volum 

de terres sobrants de la pròpia obra). 

• Sòl: Destrucció directa de sòl per l’ocupació temporal del terreny. Destrucció directa 

de sòl per l’explotació de pedreres, zones de préstec i abocadors. Augment del risc 

d’erosió com a conseqüència de la pèrdua de sòl provocada per la destrucció directa 
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del mateix. Compactació del sòl. Augment del risc d’erosió. Aquest possible efecte es 

localitzarà a les zones de major trànsit de la maquinària. 

• Vegetació: Eliminació de vegetació. Increment del risc d’incendi. 

• Paisatge: Modificació de les característiques visuals. 

• Medi socioeconòmic: Els impactes sobre el medi socioeconòmic es consideren 

positius ja que la millora de l’enllaç suposa una millora de l’accessibilitat de la zona. 

 

4.MESURES CORRECTORES 
 

Entre les mesures correctores proposades destaquen: 

• Controlar visualment la quantitat de pols a l’atmosfera. Si es detecta una elevada 

concentració de partícules en suspensió s’adoptaran les mesures oportunes: aturada 

de les activitats generadores de pols, reg dels camins.  

• Bona senyalització dels límits de l’obra i vials interns, sobretot durant l’esbrossament, 

mitjançant l’encintament, per tal d’evitar que no es produeixi trànsit de vehicles fora 

de les àrees estrictament necessàries. 

• Es minimitzarà la superfície del sòl a ocupar circumstancialment. 

• Utilitzar com a zones d’ocupació temporal (parc de maquinària, zones d’acopi...) 

àrees amb poca vegetació, o degradades. 

• Revisions periòdiques i posada a punt de la maquinària. Es realitzarà una posada a 

punt periòdica pel correcte funcionament de vehicles i maquinària. Els treballs de 

manteniment i reparació de la maquinària no es realitzaran en la zona d’actuació. 

• Es limitarà la velocitat de circulació dels vehicles en pistes d’accés i zones sense 

asfaltar a 20 Km/h. 

• Si fos necessari per causes climatològiques, es protegirà la càrrega dels camions 

mitjançant lones, especialment en dies secs i de gran activitat eòlica. 

• Es minimitzarà el número de viatges realitzats per la maquinària per minimitzar 

l’emissió de contaminants i pols a l’atmosfera. 

• S’haurà de respectar la legislació vigent en quant als nivells acústics màxims 

admissibles dins del perímetre de les obres, i en els habitatges i àrees residencials 

properes. 

• S’evitaran els treballs nocturns per evitar afeccions sobre la població i sobre la fauna. 
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• No s’efectuaran abocaments directes o indirectes que contaminin les aigües i no 

s’acumularan residus o substàncies que puguin constituir un perill de contaminació 

de les aigües o degradació del seu entorn. 

• Al finalitzar les obres es retiraran tots els materials sobrants, efectuant una 

exhaustiva neteja de l’entorn. 

• Es reposaran totes les servituds que es vegin directament afectades per la realització 

del projecte. 

• El constructor per a la execució de les obres, haurà d’estar donat d’alta en el 

Registre de Petits Productors de Residus, i gestionar els que es produeixin durant 

l’obra segons la Ley 10/98 de Residuos, el Real Decreto 833/19881 i Decreto 

49/20002 del Gobierno de Aragón. A més serà necessari sol·licitar les autoritzacions 

necessàries en virtut de la Resulución de 12 de enero de 20053. 

• S’avaluarà i minimitzarà els residus generats per les solucions constructives 

escollides. 

• Les runes municipals, en el cas de fer-se servir per als residus inerts, hauran d’estar 

degudament legalitzades i autoritzades com a abocadors de residus inerts, i no 

només com a simples residus urbans procedents de les petites obres de reparació 

domiciliaria. 

• S’impermeabilitzarà en la zona d’instal·lacions auxiliars el terreny per evitar 

contaminació de sòls per olis i hidrocarburs provinent de benzineres i parcs de 

maquinària 

• Garantir l’estabilitat de tots els moviments de terres efectuats. Buscar una ubicació 

adequada pels abocadors i zones de préstec suficientment allunyada dels cursos 

hídrics. 

• Retirada de la terra vegetal, que s’acopiarà en munts. Aquesta terra es tractarà de la 

forma adequada, in situ, per  a la posterior reutilització. El decapatge es realitzarà a 

una fondària mitjana de 25 cm, i es dipositarà en piles amb alçades inferiors a 2 m, 

realitzant una operació de manteniment per a la conservació de les seves 

característiques: oxigenació, adobament, sembra... S’evitarà el trepig d’aquestes 

piles pel pas de vehicles o maquinària procedent de l’obra, que podrien comportar 

l’asfíxia dels microorganismes que conté, empobrint el seu contingut en matèria 

orgànica. 
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• Minimitzar l’afectació sobre les masses forestals interceptades i limítrofes amb les 

obres. Es senyalitzaran clarament  els peus afectats objecte de tala i les superfícies 

de desbrossada.  

• Revegetació de talussos originats per l’obra i de les diverses àrees afectades (zones 

d’instal·lacions auxiliars, zones d’acopi, préstecs,...). El procediment a seguir per a la 

revegetació del talussos ha de ser el següent:  

• Preparació d’un substrat adequat format per la terra vegetal originada en el moviment 

de terres, correctament acopiada i conservada. 

• S’avaluarà l’aprofitament de sobrants de terres generades en desmunts, terraplens i 

reblerts i excavacions 

• S’aplegarà la terra vegetal de la zona on anirà la infrastructura per aprofitar-la en 

revegetacions futures 

• Reforestació dels diferents talussos amb espècies adaptades segons el tipus de 

vegetació dominant en cada cas (veure apartat referent al paisatge). Es 

seleccionaran espècies autòctones de baixa inflamabilitat que dificultin l’inici i la 

propagació del foc. Alguns criteris a tenir en compte són els següents: 

o Evitar les espècies que continguin olis essencials i altres compostos volàtils i 

altament inflamables. 

o Prioritzar les espècies que mantenen les fulles verdes i un alt contingut hídric en 

els teixits durant l’estiu, les que presenten una menor relació superfície/volum i 

les que generen poques restes fines. 

o Afavorir les espècies les fulles i les restes de les quals es descomponen amb 

més rapidesa 

o Afavorir les espècies de fusta densa i alta capacitat calòrica. 

• Realització d’un tractament d’hidrosembra per tal de minimitzar els processos erosius 

i integrar paisatgísticament la nova urbanització dins de l’entorn. La hidrosembra es 

realitzarà en dues fases: una primera amb mulch , productes fixadors, llavors i adobs, 

i una segona amb mulch per tal de cobrir les llavors. La barreja de llavors estarà 

composta per lleguminoses i gramínies. 

• Es potenciarà l'ús de materials autòctons de la zona. 

• En les obres d’enjardinament de rotondes, illetes,... s’utilitzaran espècies que 

s’integrin al màxim en el seu entorn. 

• S’integrarà l’obra en l’entorn (impacte visual) tenint en compte els materials  

• S’identificaran les possibles fonts d’alteració del benestar de la població durant la 

utilització (pols, sorolls, vibracions). 

 



Millora local de l’enllaç entre les carreteres C-12 i LV-7004 a Torrebesses, Segrià 

 

 
 
ANNEX 15: ANÀLISI MEDIAMBIENTAL  13 de 21 
 

4.1. Matrius d’impacte-caracterització i avaluació 
dels impactes i mesures correctores 
específiques  

 

 A les pàgines següents es presenta la taula de caracterització i avaluació dels 

impactes anteriorment descrits. L’avaluació es descriu mitjançant el medi, els impactes, la 

caracterització, l’avaluació d’impacte inicial, i l’avaluació residual. Els impactes s’avaluen 

segons el seu caràcter i s’identifiquen abans i després d’aplicar les mesures correctores 

corresponents. 

 

Segons el caràcter els impactes poden ser:  

• A1 (Mínim) 

• A2 (Notable) 

• B1 (Positiu) 

• B2 (Negatiu) 

• C1 (Directe) 

• C2 (Indirecte) 

• D1 (Simple) 

• D2 (Acumulatiu) 

• D3 (Sinèrgic) 

• E1 (A curt termini) 

• E2 (A mig termini) 

• E3 (A llarg termini) 

• F1 (Permanent) 

• F2 (Temporal) 

• G1 (Reversible) 

• G2 (Irreversible) 

• H1 (Recuperable) 

• H2 (Irrecuperable)  

• I1 (Periòdic) 

• I2 (D'aparició irregular) 

• J1 (Continu) 

• J2 (Discontinu) 
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• K1 (Localitzat) 

• K2 (Extensiu) 

• L1 (Proper a l'origen) 

• L2 (Llunyà a l'origen) 

• NM (No necessita mesures correctores) 

• NE (No necessita mesures) 

 

Criteri d’avaluació dels impactes per abans i després d’aplicar les mesures correctores:  

• C (Compatible) 

• M (Moderat)  

• S (Sever) 

• CR (Crític) 

 

MEDI IMPACTE FASE D'APARICIÓ 
IMPACTE 

INICIAL 

IMPACTE 

RESIDUAL 

Qualitat 

Atmosfèrica 

Augment de la concentració de partícules 

a l’atmosfera per l’emissió de pols a 

conseqüència del moviment de terres, 

circulació de vehicles per pistes no 

asfaltades...  

A2, B2, C1, D1, E1, F2, G1, H1, I1, 

J2, K1-K2, L1. 
MODERAT COMPATIBLE 

Increment de la concentració de gasos a 

l’atmosfera  

A1, B2, C1, D3, E2, F2, G1, H1, I1, 

J1, K1, L1. 
COMPATIBLE COMPATIBLE 

Medi acústic Augment dels nivells acústics  
A1, B2, C1, D3, E2/E3, F2, G1, H1, 

I1, J1, K1/K2, L1. 
SEVER COMPATIBLE 

Hidrologia 

superficial 

Possible contaminació d’aigües 

superficials i subterrànies  

A1, B2, C1, D2, E1, F2, G1, H1, I1, 

J1, K2, L1. 
MODERAT COMPATIBLE 

Augment de la terbolesa d’aigües 

superficials i subterrànies  

A1, B2, C1, D1, E1, F2, G1, H1, I1, 

J1, K1, L1. 
MODERAT COMPATIBLE 

Alteració de les condicions de drenatge 
A1, B2, C1, D1, E1, F2, G1, H1, I2, 

J1, K1, L1. 
COMPATIBLE COMPATIBLE 

Hidrologia 

subterrània 

Alteració de fluxos subterranis 
A1, B2, C1, D2, E1, F2, G1, H1, I1, 

J1, K1, L1. 
MODERAT COMPATIBLE 

Contaminació d’aigües subterrànies 
A1, B2, C1, D2, E1, F2, G1, H1, I1, 

J1, K2, L1. 
COMPATIBLE COMPATIBLE 

Geologia i 

geomorfologia 

Augment del risc d’inestabilitat dels 

talussos.  

A2, B2, C1, D1, E1, F1, G2, H1, I1, 

J1, K1, L1. 
MODERAT COMPATIBLE 

Alteració de la geomorfologia per 

l’adequació de zones d’abocament 

(volum de terres sobrants de la pròpia 

obra). 

A2, B2, C1, D2, E1, F1, G2, H1, I1, 

J1, K1, L1. 
MODERAT COMPATIBLE 
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Alteració de la geomorfologia per la 

pròpia infraestructura 

A2, B2, C1, D1, E1, F1, G2, H1, I1, 

J1, K1, L1. 
MODERAT COMPATIBLE 

Edafologia 

Destrucció directa de sòl per l’ocupació 

temporal del terreny.  

A2, B2, C1, D2, E1, F1, G2, H1, I1, 

J1, K1, L1. 
MODERAT COMPATIBLE 

Destrucció directa de sòl per la ocupació 

de la infraestructura 

A2, B2, C1, D2, E1, F1, G2, H2, I1, 

J1, K1, L1. 
MODERAT MODERAT 

Augment del risc d’erosió.  
A2, B2, C1, D1, E1, F1, G2, H2, I1, 

J1, K1, L1. 
MODERAT COMPATIBLE 

Vegetació 

Eliminació de vegetació. 
A2, B2, C1, D1, E1, F1, G2, H2, I1, 

J1, K1, L1. 
MODERAT COMPATIBLE 

Increment del risc d’incendi 
A2, B2, C1, D2, E1, F1-F2, G2, H1, 

I2, J2, K2, L2. 
MODERAT COMPATIBLE 

Paisatje 
Modificació de les característiques 

visuals. 

A1-A2, B1-B2, C1, D1, E3, F1, G2, 

H2, I1, J1, K1, L1 
MODERAT COMPATIBLE 

Medi 

socioeconòmic 

Els impactes sobre el medi 

socioeconòmic es consideren positius ja 

que l’arranjament del camí suposa una 

millora de l’accessibilitat de la zona. 

A2, B1, C1, D1, E3, F1, G2, H2, J1, 

K1, L1, NE 
COMPATIBLE COMPATIBLE 

 

 

5.PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL 
 

 En aquest Capítol es recull el Pla de Vigilància Ambiental de les obres, on s'exposen 

tots els requeriments necessaris per dur a terme de forma correcta l’aplicació i el compliment 

de les mesures correctores i preventives, ja sigui durant la fase de construcció o durant la 

d'explotació de l'obra. 

5.1. Objectius  
 

Els objectius del programa de Vigilància Ambiental (P.V.A) es concreten en: 

A. Verificar l'avaluació inicial dels impactes previstos, concretant detalladament els 

paràmetres de seguiment de la qualitat dels vectors ambientals afectats. 

B. Controlar l'aplicació de cadascuna de les mesures correctores previstes en el 

projecte, d'acord amb les recomanacions tècniques del plec de prescripcions i els 

amidaments reflectits al pressupost. Realitzar un seguiment de la seva evolució en el 

temps. 

C. Definir d'immediat mesures correctores adients en cas d’aparició de nous impactes 

no previstos. 

D. Redefinir noves mesures correctores en cas d'ineficàcia de les actuacions previstes. 
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5.2. Verificació de l’avaluació inicial dels impact es 
 

 En la proposta de mesures correctores dels impactes ambientals s’han definit, si més 

no, tots els possibles impactes ambientals previstos, s’ha realitzat l'avaluació dels mateixos i 

s’han emès tot un seguit de mesures concretes a adoptar, correctores o minimitzadores 

d’aquests impactes. 

 

Paràmetres de seguiment:  

 

 L'avaluació dels impactes es verificarà amb el seguiment dels paràmetres de qualitat 

dels vectors ambientals afectats. 

 

Per llur presència en l'espai i el temps, el P.V.A. considera els següents vectors: 

 

• L'aire. Caldrà mantenir uns nivells acceptables de contaminació atmosfèrica durant la 

fase de construcció, que s’aconseguiran amb regs periòdics mitjançant camions-

cisterna. 

 

• Les aigües. Els objectius dels paràmetres de seguiment de la qualitat de les aigües 

seran assolir uns nivells de matèries en suspensió (MeS) i una D.B.O. igual o inferior 

a la de l’estat inicial durant la fase de construcció. 

 

• El sòl. Caldrà evitar la pèrdua de sòl i la contaminació edàfica durant la fase de 

construcció, mitjançant el decapatge del sòl i mitjançant la prohibició d’abocaments 

incontrolats i vessaments de substàncies contaminants. 

 

• La fauna, la qual s’avaluarà mitjançant estudis que posin de manifest i permetin fer el 

seguiment de l'afecció sobre la fauna de la zona. 

 

• El paisatge, que s'avaluarà atenent al grau d'integració del projecte (revegetació de 

superfícies degradades). 

 

• Medi social. Caldrà evitar el màxim de molèsties possibles i assegurar un bon nivell 

d’acceptació per part de les poblacions properes a la zona (Torrebesses, Sarroca de 

Lleida, Llardecans...), principals beneficiaris d’aquest projecte. 
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5.3. Aplicació de les mesures correctores  
 

 El seguiment dels paràmetres dels vectors ambientals mostrarà el grau d'aplicació de 

les mesures. 

 

 El control de l’aplicació d’aquestes mesures es realitzarà tant en la fase de 

construcció com en la d'explotació de l'obra, de tal manera que llur evolució en l'espai i el 

temps serà reflectida per la Direcció Ambiental de l'Obra en un cronograma de mesures 

correctores que farà palès, en cada moment, l'estat i el grau d'aplicació de les mateixes. 

 

 En el cas de la ineficàcia de les actuacions preventives i correctores previstes, es 

procedirà a la redefinició de noves mesures correctores. 

 

Integració del projecte  

 

Per assolir la integració del projecte cal complir els següents objectius: 

• Procurar integrar al màxim l'obra en el paisatge per tal que els espectadors resultin el 

menys afectats possible. 

• Tenir en compte les necessitats i desigs de les col·lectivitats locals, en la mesura 

dels seus arguments. 

• Adaptar-se al paisatge travessat. 

 

Selecció d’abocadors  

 

 La selecció dels abocadors es farà de tal manera que quedin definides les àrees més 

sensibles i interessants, on no s’ha d’instal·lar cap abocador. Es definiran àrees suficients, 

és a dir, més superfície de la realment necessària, per tal que el Contractista pugui escollir i 

tingui un cert marge de maniobra. Això és degut al fet que una localització molt severa dels 

abocadors gairebé obligaria al Contractista a comprar aquests terrenys, mentre que es pot 

arribar a un acord o compensació amb els propietaris si es disposa de suficient terreny per 

fer els abocaments. 

 

 Aquesta manera de treballar obliga, un cop el Contractista ha arribat a un acord amb 

el propietari, a definir sobre el terreny els límits concrets de l’abocador, el seu volum màxim i 

el tractament durant el seu funcionament Prèviament a la definició de les àrees possibles 
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d’abocaments es farà una visita sobre el terreny amb la presència de la Direcció Ambiental 

de l’Obra i el Contractista.  

En aquesta visita es definiran els principis bàsics d’aquestes àrees, que haurien de complir: 

• Zones d’escàs o nul interès socioeconòmic: no urbanitzable ni classificat, 

preferentment àrees abandonades, degradades o no conreades. 

• Zones planeres, geològicament i topogràficament estables, que no puguin patir 

efectes posteriors d'augment del risc d’erosió i/o contaminació de les aigües 

superficials o subterrànies. En tot cas, s’hauran de preveure els corresponents 

drenatges i l’estabilització dels materials abocats. 

• Zones d’escàs interès natural, on les possibles afeccions a la flora o la fauna siguin 

baixes. 

 

A l’hora de seleccionar les possibles zones d’abocaments a la zona del projecte, s’ha d’optar 

per: 

A. Visitar qualsevol tipus d’extracció a cel obert abandonada (graveres, terrals, 

sorreres o pedreres) 

B. Activitats extractives en funcionament que tinguin fronts abandonats susceptibles 

d’ésser restaurats. 

 

 Tant les pautes de restauració, o criteris a seguir pel seu condicionament, com el 

seguiment de la seva execució, seran contemplats pel projecte de mesures correctores de 

l’impacte ambiental i portats a terme per la Direcció de l’obra. 

 

 

6.ANÀLISI D’ALTERNATIVES 
 

 A l’Annex 2. Estudi d’alternatives, es realitza un anàlisi multicriteri on s’avaluen els 

impactes mediambientals de les diferents alternatives. Com era d’esperar, l’alternativa base (no 

realitzar cap actuació) és l’alternativa que produeix un menor impacte mediambiental a l’entorn. 

D’altra banda, les alternatives 1 i 2 tenen la mateixa avaluació degut a que encara que 

l’alternativa 2 provoca més alteració al medi, d’altra banda redueix considerablement el soroll 

de l’entorn.  

 

 Finalment, la robustesa de l’anàlisi multicriteri indica que l’alternativa 2 (la seleccionada 

finalment per a l’elaboració del present projecte) és la millor considerada respecte del criteri 

mediambiental. 
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 A continuació, es mostren les consideracions fetes respecte els criteris mediambientals 

de soroll, vegetació, fauna i ocupació de terrenys: 

 

� Alternativa 0:  

En quant al soroll, aquesta alternativa és la pitjor ja que els girs a esquerres que es 

realitzen provoquen inseguretat a l’hora d’accedir a la C-12 o realitzar la sortida 

d’aquesta, i per tant, les conseqüents cues i perill d’accidentabilitat. A més, també s’ha 

de tenir en comte el volum de tràfic que suporta la C-12. 

 

En quant a la vegetació i fauna es pot dir que aquesta alternativa no provocarà cap 

tipus d’afectació de gran rellevància. 

 

Pel que fa a l’ocupació del terreny, evidentment, aquesta alternativa no ocupa 

superfície adicional (es manté tot tal i com està actualment). 

 

 

� Alternativa 1: 

En quant al soroll, aquesta alternativa farà que es redueixi respecte l’anterior ja que 

n’hi haurà moltes menys retencions, cues i inseguretat. 

 

En quant a fauna i a vegetació, aquesta alternativa sí produeix afecció. Per executar 

les obres s’haurà d’esbrossar, tot i que després es durà a terme la revegetació dels 

talussos resultants. 

 

Pel que fa a l’ocupació dels terrenys, aquesta alternativa sí ocuparà noves superfícies, 

però no tant com a les Alternatives 2 i 3, les quals tenen rotondes, i que com s’ha dit, 

precisen de més superfície per a la seva execució. 

 

� Alternativa 2: 

Aquesta alternativa resol el problema del soroll ja que farà que el trànsit sigui molt més 

fluid i segur, fins i tot, que a l’Alternativa 1 anterior. Com s’ha esmentat anteriorment, 

l’èxit d’una rotonda consisteix en la prioritat de pas d’aquells vehicles que circulen per  la 

calçada anular, front els accessos, i això fa que aquest tipus d’intersecció sigui de fàcil 

comprensió per a l’usuari, fins i tot, probablement, més que les interseccions en creu de 

l’Alternativa 1.  
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En aquestes interseccions en creu la visibilitat és pitjor que en les rotondes, tot i ser 

interseccions més directes, el que obliga als vehicles a anar mb més precaució a l’hora 

d’incorporar-se. Això fa que augmenti el temps d’aturada amb el corresponent augment 

de soroll i contaminació. Així, en relació als accessos secundaris, les rotondes redueixen 

el temps d’espera, comparats amb interseccions de prioritat fixa. 

S’està comparant la diferència entre la rotonda i les dues interseccions en creu al costat 

oest de la C-12, ja que tant en aquesta alternativa com en l’anerior Alternativa 1, al costat 

est es contempla les altres dues interseccions en creu, degut als motius esmentats 

anteriorment, entre els quals es destaca l’interès en un recorregut més directe a l’entrada 

de Torrebesses per incorporar-se o sortir de l’enllaç. 

 

Aquesta alternativa produirà més afecció a la vegetació que l’Alternativa 1 ja que 

ocupa més espai i, per tant, s’haurà d’esbrossar més terreny. No obstant, 

paisatgísticament ofereixen un punt singular, que resulta pràctic per a separar 

ambients, situant a l’illot central elements verticals que serveixin de referència. 

 

Com ja s’ha dit anteriorment, amb aquesta alternativa s’ocuparà més terreny. 

 

� Alternativa 3: 

Aquesta alternativa resol encara més el problema del soroll, ja que amb una rotonda 

encara més gran que l’anterior, el traçat i radis dels accesos són més suaus i això 

permet una millor visibilitat i comprensió a l’hora de sortir o entrar a l’accés, inclòs que 

a l’Alternativa 2, cosa que reduirà el temps d’espera i la conseqüent disminució de 

soroll i contaminació. No obstant, aquesta seguretat que es guanya per un costat es 

perd davant l’aspecte abans esmentat, on els vehicles circulants a l’interior d’una 

rotonda amb grans radis ho poden fer a gran velocitats i això crea certa inseguretat a 

l’hora d’accedir o sortir d’ella, amb la conseüent pujada de temps d’espera. Per aquest 

motiu, s’ha decidit donar la mateixa puntuació que l’Alternativa 2 en aquest aspecte. 

 

Aquesta alternativa produirà més afecció a la vegetació i a la fauna que l’Alternativa 1 

o que l’Alternativa 2 ja que ocupa més espai i, per tant, s’haurà d’esbrossar més 

terreny. 

 

Com ja s’ha dit anteriorment, amb aquesta alternativa s’ocuparà més terreny. 
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7.COST DE LES MESURES CORRECTORES 
 

 Tots els costos de les mesures correctores estan inclosos dins de les respectives 

unitats d’obra, ja que la majoria no suposen cap cost addicional, sinó afegir cura en les 

actuacions a realitzar.  

 Les úniques excepcions són la revegetació de talussos i la jardineria, que es troba 

inclosa en el pressupost de l'obra en el capítol corresponent Recuperació ambiental, 

ascendint el seu import a trenta mil cinquanta-nou euros amb dos cèntims  (30.059,02 €). 
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 1.OBJECTE 

 

En compliment del Reial Decret 105/2008, de l’1 de febrer, pel que es regula la 

producció i gestió dels residus de construcció i demolició s’inclouen, en el present Annex del 

Projecte tots els elements per a valorar la aplicació i valoració dels criteris necessaris per a 

la correcta gestió dels residus generats. Així, l’objectiu del Projecte, és l’execució de les 

obres corresponents al Projecte tractat de “Millora local de l’enllaç entre les carreteres C12 i 

LV-7004 a Torrebesses, Segrià”. 

 

L’esmentat RD estableix uns conceptes clars i necessaris sobre el que s’entén per 

residu de construcció i demolició (d’ara endavant RCD), residu inert, productor i posseïdor 

de residus, tractament previ, etc. (article 2). El seu àmbit d’aplicació és per a tots els RCD 

definit a l’article 2.a, amb l’excepció de les terres i pedres no contaminades que es reutilitzin 

a la mateixa obra i els residus d’indústries extractives regulades per la Directiva 2006/61. 

 

Addicionalment als requeriments establerts en matèria de residus, el productor té una 

sèrie d’obligacions, de les que destaquen la necessitat d’incloure en el projecte constructiu 

un estudi de gestió de RCD, amb el contingut que fixa l’article 4.a. Entre d’altres aspectes, 

cal que inclogui una estimació de la quantitat de RCD, les mesures genèriques de prevenció 

que s’adoptaran, el destí previst per als residus, així com una valoració de les despeses 

derivades de la seva gestió que hauran de formar part del pressupost del projecte. Com a 

mesura especial de prevenció, en els casos d’obres d’enderroc, reparació o reforma, 

s’estableix l’obligació de fer un inventari dels residus perillosos que s’hi generaran, i establir 

els procediments de recollida selectiva, retirada i lliurament a gestors autoritzats. 

 

El productor de residus, ha de vetllar pel compliment de la normativa específica 

vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de 

valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament 

sostenible de l’activitat de la construcció. Val a destacar també, que en aquelles obres on les 

administracions públiques en siguin promotores, s’estableix que aquestes hauran de 

fomentar mesures addicionals de prevenció de RCD, així com l’ús d’àrids i altres productes 

procedents de la valorització. 

 

Les actuacions que es descriuen en aquest estudi, hauran de concretar-se i/o 

modificar-se de forma justificada en l’elaboració d’un “Pla de Gestió dels RCD” previ a 

l’execució de l’obra, tal i com estableix el mateix RD 105/2008, de l’1 de febrer. 
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 2.ACTIVITATS A REALITZAR 
 

Dins del conjunt d’activitats de l’obra, en aquest apartat es realitza una previsió 

d’aquelles operacions i procediments susceptibles de produir residus. Tot seguit s’enumeren 

les activitats i procediments potencialment productores de residus que es preveuen en 

aquesta obra. El Contractista haurà de gestionar adequadament la seva execució per tal que 

la producció de residus sigui mínima, mitjançant la reutilització o reciclatge en obra, entenent 

sempre la reutilització com a prioritària sobre el reciclatge. En els casos en que això no sigui 

possible, haurà de dur a terme la gestió com a residus sobrants o no aprofitables, sota els 

criteris de minimitzar-ne el impacte ambiental i maximitzar-ne la prevenció. Per a tal fi, caldrà 

destinar els RCD sortints de l’obra a la instal·lació de tractament autoritzada més adient, 

mitjançat transportistes autoritzats. 

  

2.1. Activitats potencialment productores de residu s 
 

� Desbrossament:    - Desbrossament i tala d’arbres. 

- Excavació de terra vegetal 

 

� Demolicions:    - Paviments de formigó 

- Paviments asfàltics 

- Drenatge: cunetes, arquetes, canonades... 

- Desmuntatge de: barreres de seguretat, 

columnes d’enllumenat i tanques de simple torsió 

 

� Moviments de terra:    - Excavació en roca (inclòs petites voladures) 

- Transport de productes resultants d’excavació 

 

� Estructures:    - Encofrats verticals 

- Encofrats horitzontals 

 

� Drenatges:     - Excavació de rases 

- Col·locació de tubs de formigó i PEAD 

- Construcció de pous i arquetes 

- Replè i compactat de rases 

- Construcció de cunetes de formigó 
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� Ferms:     - Capes granulars 

- Capes asfàltiques 

 

� Paviments:    - Vorades i guals de formigó prefabricat 

- Rigoles de formigó prefabricat 

- Paviment de panot 

- Llambordes 

- Paviment de formigó tintat amb malla 

 electrosoldada 

 

� Enllumenat:    - Excavació de rases 

      - Cablejat 

 - Fonaments de formigó 

 - Col·locació de columnes 

 - Muntatge de lluminàries  

 - Replè i compactat de rases 

 

� Senyalització i defensa:  - Senyalització horitzontal i vertical 

      - Muntatge de barreres de defensa 

 

� Jardineria i reg:   - Estès terra vegetal 

      - Hidrosembra 

 - Plantació d’arbres i arbusts 

 

� Serveis afectats :   - Excavació de rases 

      - Col·locació de tubs 

 - Replè i compactat de rases  

 

2.2. Procediments, equips tècnics i mitjans auxilia rs 
previstos en l’execució de l’obra  

 

� MOVIMENT DE TERRES, EXCAVACIÓ: 

• Maquinària d’excavació 

• Maquinària de moviment de terres 
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• Maquinària de compactació 

• Compressors i martells pneumàtics 

• Eines manuals 

• Grups electrògens 

 

� ESTRUCTURES DE FORMIGÓ FETES “IN SITU”: 

• Encofrats 

• Acers 

• Formigoneres 

• Bombes de formigó 

• Grues 

 

� POUS, RASES...: 

• Maquinària d’excavació 

• Camions 

• Formigoneres 

• Grues 

• Prefabricats 

 

� FERMS I PAVIMENTS  

• Maquinària de fresats i talls amb disc 

• Estenedores 

• Maquinària de compactació 

• Camions 

• Maquinària de neteja 

• Eines manuals 

• Encofrats 

• Acers 

• Formigoneres 

• Bombes de formigó 

• Regla vibrant 
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� DESVIAMENT DE TRÀNSIT: 

• Senyalització mòbil (camions i eines manuals) 

 

� DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS: 

• Formigoneres 

• Tubs i canonades (camions, grues petites) 

• Recobriments (maquinària petita de compactació) 

• Grues 

• Prefabricats 

• Eines manuals 

 

� INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D’ENLLUMENAT: 

• Conduccions 

• Llums i projectors 

• Armaris 

• Estacions transformadores, reguladors i quadre de maniobra 

• Eines manuals 

 

� SENYALITZACIÓ, ABALISSAMENT: 

• Maquinària de clava de senyals 

• Perfils d’acer 

• Camions 

• Eines manuals 

 

� ENJARDINAMENT: 

• Maquinària petita d’excavació 

• Camions de reg 

• Grues petites 

• Eines manuals 
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� INSTAL·LACIONS PROVISIONALS: 

• Instal·lació elèctrica provisional d’obra 

• Instal·lació d’aigua provisional d’obra 

• Instal·lació de sanejament provisional d’obra  

• Oficines d’obra 

• Serveis higiènics 

• Vestuaris 

• Menjador 

 

� ÀREES AUXILIARS: 

• Zones d’apilament provisional de materials d’obra 
 

 

3.ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ RESIDUAL 
 

 La Llista Europea de Residus (LER) distingeix diferents tipologies. Per a una correcta 

gestió dels RCD en obra és important la distinció entre "residus especials" i "no especials". 

En el cas dels residus "no especials", que es generen en major quantitat i que són de gestió 

i tractament menys complexos, més endavant s'exposa una estimació quantitativa. Els 

tractaments finals i gestors proposats responen a un equilibri entre la minimització del 

impacte ambiental del tractament i la distància a la instal·lació del mateix. En qualsevol cas, 

aquestes estratègies han de ser concretades en el "Pla de Gestió de RCD" previ a l'execució 

de l'obra. En la següent relació, els RCD s'expressen codificats d'acord amb la llista europea 

de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les 

operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

 

A l’Apèndix 1 d’aquesta memòria, es relacionen els gestors i les instal·lacions de tractament 

recomanades per als residus gestionats externament en el present Projecte. 

 

 L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i 

amb la quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 

• Els residus s’hauran de quantificar per tipologies i fases d’obra. 

• Els residus s’hauran d’estimar en tones i en metres cúbics. 

• Els residus s’hauran de codificar segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER) 
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3.1. Residus especials  
 

 Pel que fa als residus classificats com a "especials", la gestió i el tractament són 

força complexos. Això fa que hagin d'invertir un major esforç en les accions de prevenció. 

D'altra banda, les instal·lacions de tractament solen estar a més distàncies que en el cas 

dels "no especials". Per solucionar aquest problema, existeixen deixalleries i Plantes de 

Transferència de titularitat pública. L'entrada de residus en aquestes plantes està subjecta a 

un límit de kg per productor, per la qual cosa, de nou, s'haurà d'invertir en la seva 

minimització. L'inventari que segueix, és una estimació qualitativa potencial, ja que, en 

funció de l’estricta que sigui l'aplicació de les mesures de prevenció, variaran les quantitats 

generades i fins i tot podrà evitar la generació d'alguns d'ells.  

 

 A continuació, es mostra la relació de residus “especials” que potencialment poden 

generar-se durant l’execució de l’obra: 

 

Codi 

CER 
Residu 

08 
Residus de la fabricació, formulació, distribució i  utilització (FFDU) de revestiments 

(pintures, vernissos i esmalts vítrics), adhesius, sellegants i tintes d’impressió. 

080111 
Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies 

perilloses 

13 
Residus d’olis i de combustibles líquids (excepte e ls olis comestibles i els dels 

capítols 05,12 i 19). 

130206 Olis sintètics de motor, de transmissió mecànica i lubricants 

130701 Fuel oil i gas-oil 

15 
Residus d’envasos; absorbents,  draps de neteja, materials de filtració i robes de 

protecció no especificats en altre categoria. 

150110 Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per elles 

150202 
Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d’oli no especificats en altre 

categoria), draps de neteja i robes protectores contaminades per substàncies perilloses 

 

 

 Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser 

també diferent. Per a la obtenció d’informació sobre gestors de residus es pot consultar a 

l’Agència Catalana de Residus. Tot i que en aquest estudi es recomanen certs gestors, serà  

amb l’elaboració del Pla de “Gestió de Residus” quan s’hauran de definir de forma definitiva, 

tan els gestors com els transportistes autoritzats. 
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 Els productes de l'amiant es classifiquen en dos grans grups: amiant no friable, on les 

fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o cola (el principal 

producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes 

d'aire, etc.), i amiant friable (amiant projectat, etc.). Les fibres d'amiant s'introdueixen en 

l'organisme per les vies respiratòries, per tant, el risc d'amiant és en funció de la quantitat de 

fibres que es troben en suspensió a l'aire. En cas de detectar elements susceptibles de 

contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació, els permisos pertinents a l'autoritat 

laboral competent i complir amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la 

legislació vigent. 

 

3.2. Residus no especials  
 

 A continuació, es mostra la relació de residus “No especials” que potencialment es 

poden genrar durant l’execució de l’obra:  

 

Codi CER Residu Tipologia 

15 
Residus d’envasos; absorbents, draps de neteja, materials de filtració i robes de 

protecció no especificats en altre categoria. 

150101 Envasos de paper i cartró No Especial 

150102 Envasos de plàstic No Especial 

150103 Envasos de fusta No Especial 

150104 Envasos metàl·lics No Especial 

17 
Residus de la construcció i demolició (inclosa la terra excava da de zones 

contaminades). 

170101 Formigó Inert 

170103 Teules i materials ceràmics Inert 

170203 Plàstics No Especial 

170302 
Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 17 

03 01 
No Especial 

170407 Metalls barrejats No Especial 

170504 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 Inert 

20 
Residus municipals (residus domèstics i residus ass imilables procedents dels 

comerços, industries e institucions), incloses les fraccions recollides 
selectivament. 

200139 Plàstics No Especial 

200202 Terra vegetal Inert 
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3.3. Estimació quantitativa  
 

 A continuació, es detallen i es quantifiquen les diferents tipologies de RCD que 

s'estima es generaran a l'obra. Part dels residus que es produiran a l'obra, seran reutilitzats 

o reciclats en la mateixa. Aquests residus queden fora de l'àmbit d'aplicació del RD 

105/2008, segons l'exposat en el seu article 3.1.A. Aquests materials que es reutilitzaran a la 

mateixa obra, en cap cas seran residus especials. 

 

 L'estimació de la generació de residus a l'obra, que es troba dins de l'àmbit 

d'aplicació del RD 105/2008, expressa que aquests residus, en compliment de l'article 1.11 

del RD 105/2008, no es destinaran a abocador sense un tractament previ, excepte en el cas 

de residus inerts que el tractament sigui tècnicament inviable i els residus de construcció i 

demolició que el tractament no contribueixi als objectius establerts en l'Article 1 ni a reduir 

els perills per a la salut humana o el medi ambient. En qualsevol dels dos casos, en el seu 

moment s'haurà d'acreditar de forma fefaent el seu destí (a reutilització, reciclatge o 

tractament finalista) mitjançant la documentació corresponent (informes, certificats, fulls de 

registre, etc.). 

 

 Així, es mostra el resum dels residus generats a l’obra amb les quantitats mínimes 

que estableix el R.D.: 

 

RESIDU SEGONS R.D. RESULTATS 

FORMIGÓ (T) 80 17,379 

CERÀMICA (T) 40 1,643 

METALL (T) 2 19,702 

FUSTA (T) 1 3,745 

VIDRE (T) 1 0,003 

PLÀSTIC (T) 0,5 0,521 

PAPER I CARTRÓ (T) 0,5 0,065 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Millora local de l’enllaç entre les carreteres C-12 i LV-7004 a Torrebesses, Segrià 

 

 
 
10 de 33 ANNEX 16: ESTUDI DE LA GESTIÓ DE RESIDUS DE L’OBRA (Memòria) 
 

 



Millora local de l’enllaç entre les carreteres C-12 i LV-7004 a Torrebesses, Segrià 

 

 
 
ANNEX 16: ESTUDI DE LA GESTIÓ DE RESIDUS DE L’OBRA (Memòria) 11 de 33 
 

4.MESURES DE PREVENCIÓ DE RESIDUS 
 

4.1. Introducció  
 

 Aquest estudi de Gestió de Residus ha d’identificar totes aquelles accions de 

minimització a tenir en consideració en el projecte per tal de prevenir la generació de residus 

de la construcció i demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva producció. 

 

 Es defineix com a prevenció de residus a totes aquelles accions anteriors o 

simultànies a l’execució de l’obra que, com a conseqüència de la seva aplicació, portaran a 

una minimització de la quantitat de residus generats i a un augment de la seva qualitat. La 

minimització quantitativa s’assoleix mitjançant dos grups d’accions paral·lels: per una banda, 

les que tenen com a objectiu una disminució de productes de rebuig de l’obra (el que 

tradicionalment es coneixia com a “residu”), i per l’altra banda, les que pretenen que part 

d’aquests materials passin de ser un “residu” a ser un “subproducte”, és a dir, que es puguin 

reutilitzar o reciclar en la mateixa obra o altra activitat. Per augment de la qualitat dels 

residus s’entén la disminució de la toxicitat i perillositat per a les persones o el medi ambient. 

 

 En aquest sentit, l’elaboració d’aquest Estudi, és una bona eina de prevenció de 

residus. D’altra banda, hi ha accions que estan a mig camí entre la prevenció i la gestió. Les 

operacions de gestió i les mesures de separació en obra també són, des d’un punt de vista 

conceptual, mesures de prevenció, ja que entre els seus objectius es troben la reconversió 

de residus potencials en subproductes, i la disminució de la perillositat dels materials que 

caldrà exportar de l’obra per a ser gestionats externament (residus d’obra). És per això que 

hi ha accions que es poden considerar de prevenció que en aquest estudi estan 

desenvolupades en els apartats de “Mesures per a la separació de residus en obra” i 

“operacions de reutilització, valorització o eliminació”. 

 

 Malgrat que la generació de RCD per habitant i any a Catalunya és sensiblement 

inferior a la mitjana de la UE, solucionar el què fer amb aquests residus és cada cop més 

urgent. No és acceptable despreocupar-s’hi degut a que són recollits i transportats a un 

abocador, ja que els abocadors són cars i tenen un marcat impacte ambiental. És 

convenient doncs, revertir aquesta tendència d’abocar-los com a mètode principal de 

tractament. Si reduïm els residus que habitualment es generen en la construcció, 

disminuirem els costos de gestió, ens caldrà comprar menys matèries primeres i el balanç 

ambiental global serà beneficiós. 
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4.2. Jerarquia de les mesures  
 

Les alternatives de gestió són diverses, però sempre s’hauran d’ajustar a la següent 

jerarquia: 

1. Minimització de l’ús de recursos necessaris. Aquesta exigència comença en 

l’elaboració del projecte i segueix en el procés de direcció d’obra. 

2. Minimització de la producció de residus en cada procés. Per exemple, millorant les 

condicions d’emmagatzematge conservarem millor els materials i evitarem que es 

facin malbé i esdevinguin residu. 

3. Reutilització de materials. Donar-los el mateix ús, o un de diferent, sense necessitat 

d’aplicar-los cap procés de transformació. Es prioritzarà la reutilització en la mateixa 

obra respecte de la reutilització externa. 

4. Reciclatge de materials. Donar-los un nou ús després d’aplicar-los un procés de 

transformació. Igualment es prioritzarà el reciclatge dins de la mateixa obra. 

5. Valorització energètica. Es realitzarà únicament fora de l’obra, en plantes de 

tractament autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya i amb la tecnologia 

adient per a minimitzar el impacte ambiental. 

6. Minimització dels tractaments finalistes. Destinar els residus a abocador ha de ser 

el darrer recurs, quan els que s’han enumerat anteriorment no siguin viables. És 

preferible abocar-los en monodipòsits abans que en abocadors no específics, però 

en qualsevol cas hauran de ser autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya. 

 

 

4.3. Accions de prevenció en funció dels materials 
emprats  

 

4.3.1. Per a tots els materials 
 

a) La quantitat de materials comprats haurà d’ajustar-se a les necessitats reals de 

l’obra. El càlcul correcte de la quantitat de materials necessaris, a més a més de 

suposar una reducció de despeses, contribuirà a reduir la generació de residus. 

b) Els subministres es compraran només quan el seu ús estigui previst de forma 

més o menys immediata. D’aquesta manera, i amb unes bones condicions 

d’emmagatzematge, s’evitarà que es facin malbé i es converteixin en residus. 
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c) Es prioritzaran els subministradors que disposin de certificació ambiental EMAS o 

ISO 14001. D’aquesta manera es garantirà el mínim impacte ambiental en tot el 

cicle productiu. 

 
 

4.3.2. Fusta 
 

a) Els mitjans auxiliars i embalatges de fusta procediran de productes de fusta 

recuperats i s’utilitzaran tants cops com sigui possible. Només quan estiguin molt 

deteriorats es separaran per al seu reciclatge o tractament posterior. Es 

mantindran separats d’altres productes que els puguin contaminar. 

b) Els palets seran tornats al subministrador corresponent, ja que aquesta és la 

millor manera d’assegurar-ne la reutilització. 

c) Els encofrats es reutilitzaran tants cops com sigui possible. Caldrà desar les 

peces retallades per a utilitzar-les per a geometries especials. 

d) Les fustes usades s’emmagatzemaran sota cobert i ben classificades per a una 

reutilització ràpida i eficient. No s’ha d’abusar de l’ús de claus, ja que dificulten el 

tall i posterior reutilització de la fusta. 

e) Els fragments de fusta sobrants que no es puguin reutilitzar mai es cremaran en 

l’obra. Es trituraran per a ser utilitzats com aglomerat o serradura en la mateixa 

obra o fora d’ella i, com a darrer recurs, per a valorització energètica en plantes 

autoritzades. 

 
 

4.3.3. Metalls 
 

a) Els perfils i barres d’armadures han d’arribar a l’obra amb la mida definitiva, 

llestes per a ser col·locades i, a ser possible, doblegades i muntades. D’aquesta 

manera no generaran residus en l’obra. 

b) Per a reutilitzar-los es preveuran les etapes de l’obra en que s’origini més 

demanda i s’emmagatzemaran en conseqüència. 

c) Per a reciclar els metalls, es separaran els fèrrics dels no fèrrics, ja que el seu 

procés de reciclat i preu de compra són diferents. És convenient implicar els 

subministradors de material en la recollida de sobrants. 
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4.3.4. Embalatges i plàstics 
 

 L’alternativa preferible és la recollida per part del proveïdor de material, ja que és qui 

disposa de les millors condicions logístiques per a reutilitzar-los o reciclar-los. En qualsevol 

cas, no s’ha de separar l’embalatge del producte fins que aquest no hagi de ser utilitzat, i 

després d’usar-lo, cal desar l’embalatge immediatament. D’aquesta manera evitarem la 

degradació tant del producte com de l’embalatge. S’utilitzaran materials amb embalatges de 

productes reciclats. 

 

4.3.5. Residus especials 
 

a) La manipulació d’alguns materials, com ara olis o bateries, originen residus 

potencialment perillosos i requereixen una manipulació especialment curosa.  

b) Els residus especials, així com els seus envasos i embalatges, s’han de separar i 

emmagatzemar-se en un recinte separat, cobert, ventilat i amb les 

especificacions que s’exposaran més endavant. 

c) La solució més desitjable és que no es generin. Per a tal fi se’n reduirà el volum 

tant com sigui possible. Això s’assoleix amb una bona planificació de compres i 

acabant sempre el contingut de cada envàs sense deixar-hi restes sense utilitzar. 

 

4.3.6. Senyalització vertical 
 

 En aquesta obra no és possible la reutilització de la senyalització vertical. 
 

 

4.3.7. Deconstrucció, excavació i fressat 
 

 En el marc de la prevenció de RCD, és més adient aplicar el concepte de 

deconstrucció en lloc d’enderroc o demolició. El procés de deconstrucció no es defineix en 

un únic model d’execució, sinó que admet diversos models i graus d’intensitat, segons els 

objectius previstos i el context de l’obra. En qualsevol cas, sempre es tracta d’un procés 

gradual i selectiu en el que s’utilitzen diversos mètodes i tècniques. A la pràctica no es 

buscarà l’aprofitament total dels materials desmantellats, ja que aquest no seria un objectiu 

ajustat a la realitat. Els dos objectius a assolir són el màxim grau d’aprofitament dels 

materials i la viabilitat del procés. 
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 En els processos d’excavació es buscarà la màxima reutilització de material excavat 

en operacions de la mateixa obra. Es reservarà la primera capa de sòl superficial, durant el 

desbrossat, per tal de poder-la reaprofitar en la revegetació posterior. O bé en el 

enjardinament, urbanització de la mateixa obra o en altres obres. Caldrà definir les 

condicions de l’aplec d’aquest tipus de terres. 

 

4.4. Accions de prevenció en funció de les fases 
d’execució  

 

A continuació, es mostren les accions de prevenció de les fases del projecte: 

 

ACCIONS DE PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE  Sí No 

1 
S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i 
per utilitzar-los al mateix emplaçament. 

� � 

2 
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten 
a obra sense gairebé generar residus. 

� � 

3 
S’han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció 
i, per tant, la quantitat de material a emprar. 

� � 

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables. � � 

5 
S’han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la 
pròpia obra. 

� � 

6 
 

S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix 
per evitar la realització de regates durant la fase d’instal·lacions. 

� � 

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els retalls. � � 

8 
 

S’han tingut en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat, preveure 
fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva separació una 
vegada finalitzada la seva vida útil. 

� � 

9 
Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma 
global, s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat en la seva producció. 

� � 

10 
S’ha fet un inventari específic dels residus especials o perillosos que es generaran 
per poder preveure des del projecte l’espai i les condicions necessàries per al seu 
emmagatzematge i la seva gestió externa amb gestors autoritzats. 

� � 

11 

S’han escollit materials i productes ecològics amb certificacions (Distintiu de 
Garantia de Qualitat Ambiental, etc.) que garanteixin la menor incidència ambiental 
en el seu cicle de vida (amb contingut de reciclat, menor contingut de substàncies 
perilloses, etc.) 

� � 

12 
S’ha limitat l’ús de materials tòxics o potencialment tòxics per evitar la repercussió 
en el medi i que una mala gestió pugui contaminar la resta de materials sobrants. 

� � 

13 
S’han escollit materials i productes en funció de la informació que han aportat els 
subministradors sobre les característiques que els componen i del percentatge de 
material reciclat que incorporen. 

� � 

14 S’ha previst una zona d’aplec de materials adient, fora de zones de tràfec, etc. � � 

15 S’ha previst un emmagatzematge adequat de materials. � � 

16 S’ha previst un emmagatzematge adequat de residus. � � 
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 En les fases de programació i d’execució d’obra, es programaran totes les accions de 

prevenció de residus que no facin inviable l’execució de l’obra. El llistat que segueix 

enumera algunes de les recomanacions. Les mesures marcades amb un asterisc (*) són 

d’obligat compliment per la normativa vigent. 

 

ACCIONS DE PREVENCIÓ DES DE LES FASES DE PROGRAMACIÓ I D’EXECUCIÓ D’OBRA  
1 S’optimitzarà la compra de materials, ajustant-los estrictament a les necessitats. 
2 Es preveurà un emmagatzematge adequat de materials. 
3 Es preveurà un emmagatzematge adequat de residus. 
4 Es prioritzaran subministradors amb certificació ambiental (EMAS ó ISO 14001). 
5* Es programarà la construcció d’un magatzem de residus especials. 
6 Es prioritzarà la compra de productes a l’engròs. 

7 Es prioritzarà la utilització de materials amb  vida útil més llarga. 

8 
S’escolliran materials i productes en funció de la informació que aportin els subministradors 
sobre les característiques que els componen, i del percentatge de material reciclat que 
incorporen. 

9 
Es limitarà l’ús de materials tòxics o potencialment tòxics per evitar la repercussió en el medi i 
per evitar que una mala gestió pugui contaminar la resta de materials sobrants. 

10 

Es prioritzaran subministradors que ofereixin garanties de fer-se responsables de la gestió 
dels residus que es generin a l’obra amb els seus productes (pactant prèviament el 
percentatge i característiques dels residus que acceptaran com a retorn) o, si això no és 
viable, informant sobre les recomanacions per a la gestió més adient dels residus produïts 
tenint en compte les seves possibilitats de valorització. 

11* Es senyalitzaran correctament els contenidors en funció del residu que puguin admetre. 
12 Es preveurà una formació sobre gestió de residus pels treballadors de l’obra. 

13 Hi haurà una vigilància i seguiment de la classificació dels residus. 

14 
Es disposarà dels mitjans més adequats per a la classificació segons l’etapa d’obra 
(contenidors, sacs, etc.) 

15 
Els materials es compraran només quan el seu ús estigui previst de forma més o menys 
immediata. 

16* 
Els residus perillosos  i especials es separaran en origen i es recolliran selectivament a fi 
d’evitar la barreja amb residus Inerts (o amb altres residus perillosos incompatibles) i 
assegurar la gestió amb gestors autoritzats. 

17 S’optimitzarà la càrrega dels Palets. 

18 
Els treballadors de l’obra coneixeran les diferents tipologies de residu i la seva codificació 
segons la Llista Europea de Residus (LER) per poder dirigir-los correctament a les 
instal·lacions autoritzades per a la seva gestió. 

19 
Els treballadors de l’obra coneixeran els símbols de perillositat que identifiquen als residus 
Especials o Perillosos i el quadre d’incompatibilitat entre ells. 

20 
En les fases d’obres d’enderroc, rehabilitació o reforma, es preservaran els productes o 
materials que siguin reutilitzables o reciclables durant els treballs de demolició. 

21 
Es controlarà periòdicament si la classificació de residus que es fa està d’acord amb les 
instruccions. 

22 
S’escolliran materials i productes ecològics amb certificacions (Distintiu de Garantia de 
Qualitat Ambiental, etc.) que garanteixin la menor incidència ambiental en el seu cicle de vida 
(amb contingut de reciclat, menor contingut de substàncies perilloses, etc.). 
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23 
Es donarà preferència a aquells proveïdors que envasen els seus productes amb sistemes 
d’embalatge que tendeixen a minimitzar els residus o en recipients fabricats amb materials 
reciclats, biodegradables i que puguin ser retornables o, si més no, reutilitzables. 

24 
Es planificarà l’obra per minimitzar els sobrants de terra i es prendran les mesures adequades 
d’emmagatzematge per garantir la qualitat de les terres destinades a reutilització. 

25 
Es preveurà la realització del pas d’instal·lacions, evacuació, etc. durant les tasques d’encofrat 
per evitar obertures o perforacions posteriors. 

26 
Es prendran les mesures de control adients per replantejar amb cura la situació de les 
obertures per al registre de les instal·lacions als cels rasos o tancaments interiors verticals, de 
manera que tinguin la ubicació i dimensió adequada per evitar residus superflus. 

27 
S’intentarà evitar al màxim el nombre de retalls durant la posada a l’obra i s’intentarà realitzar 
els talls amb precisió, de manera que totes dues parts es puguin aprofitar (peces ceràmiques i 
paviments, aïllaments, tubs i d’altres materials d’instal·lacions (com cables elèctrics),etc. 

28 
Es protegiran els materials d’acabat susceptibles de malmetre’s amb elements de protecció (a 
ser possible, que es puguin reutilitzar o reciclar). 

29 
S’intentarà ajustar la quantitat de superfície que cal pintar i es prepararan només les 
quantitats de pintura necessàries. 

30 
Es controlarà la preparació de les barreges per a les operacions de pintura a fi d’evitar errors i, 
conseqüentment, residus. 

31 
S’intentarà la reutilització o el reciclatge dels dissolvents i les substàncies emprades en la 
neteja d’equips i eines a través d’empreses que proporcionen aquest servei. 

32 
Es preveurà el rentat de pistoles en màquines rentadores que permeten la recuperació de 
dissolvent. 

 

  

 Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant 

l’enderroc de paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, 

majoritàriament mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els 

diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva 

naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament 

impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, 

especialment per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. 

 

 

5.OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, 
VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ 

 

 Les operacions sobre els residus que es realitzen en el mateix lloc en què es 

produeixen els residus, permeten un augment de les possibilitats de valorització de residus, 

ja que faciliten el reciclatge o reutilització posterior. D'altra banda, són imprescindibles quan 

cal separar residus especials potencialment perillosos per al seu tractament específic. 
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5.1. Demolicions  
 

 El procés de demolició no es defineix segons un únic model d'execució, sinó que 

admet diversos models i graus d'intensitat, d'acord amb els objectius previstos i el context de 

l'obra. En qualsevol cas, sempre es tracta d'un procés gradual i selectiu en el qual s'utilitzen 

diversos mètodes i tècniques.  

 

 En la pràctica no es buscarà l'aprofitament total dels materials desmantellats, ja que 

seria un objectiu no ajustat a la realitat. Els dos objectius que cal perseguir són: el màxim 

grau d'aprofitament dels materials i la viabilitat del procés. 

 

5.2. Fracció vegetal  
 

 Durant la neteja forestal de la zona afectada es durà a terme la trituració in situ dels 

materials vegetals amb diàmetre inferior a 12 cm. El material triturat restarà repartit sobre la 

superfície desbrossada considerada en el projecte. 

  

 Posteriorment, s'han de fer les excavacions corresponents a la terra vegetal i retirar 

les terres aprofitables en obra; aquest material vegetal aniria amb el sòl fèrtil i quedarà 

reservat per a una posterior utilització en les zones de talussos i resta de superfícies a 

revegetar.  

 

 Els troncs, soques i arrels es tallaran en trossos de 25-35 cm, es carregaran a un 

camió i es destinaran a valorització. 

 

5.3. Formigó  
 

 L’abocament de restes de formigó a l’obra estarà prohibit. S’adequaran espais a 

l’obra per realitzar la neteja de les cubes de formigó. Aquests espais o recipients on s’aboqui 

el material sobrant, hauran de tenir la profunditat i la impermeabilització adequades i una 

col·locació que maximitzi l’evaporació d’aigua, trobar-se ben delimitades i sense afectació de 

cap curs d’aigua. Tanmateix, es posarà en coneixement dels conductors dels camions de 

formigó la ubicació de les esmentades zones. 
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 Al final de l’obra, o quan el recipients estiguin plens, es gestionaran el residus 

mitjançant un gestor autoritzat. S’hauran de restituir les condicions inicials de l’espai emprat, 

un cop finalitzada l’obra, de forma que no quedin restes de formigó. En el cas que no fos 

possible el compliment d’aquesta prescripció, es demanarà constància per escrit de que les 

restes de formigó han estat abocades en instal·lacions adients (a la pròpia central o en un 

centre específic mitjançant cubes de decantació). 

 

 El Contractista haurà d’incloure dins del contracte del subministrament del formigó el 

detall del procediment finalment escollit. El personal d’obra, des de l’encarregat fins els 

operaris, hauran de conèixer aquesta disposició i vetllar per a que es compleixi. 

 

5.4. Control de la gestió interna de residus especi als  
 

 Cada tipus de residu especial es separa de forma adequada i sense fer mescles que 

augmentin la seva perillositat o dificultin la seva gestió. L'envasat es durà a terme conforme 

a allò especificat més endavant. Els envasos que continguin residus especials s'etiquetaran 

de forma clara i llegible seguint el model d'etiqueta que estableix la normativa vigent.  

 

 L'obra disposarà de zones específiques d'emmagatzematge de residus especials. 

Aquestes instal·lacions i les condicions d'emmagatzematge compliran els requisits legals i 

normes tècniques d'aplicació. En cap cas el temps d'emmagatzematge excedirà de sis 

mesos a partir de la data d'envasat assenyalada en l'etiqueta del residu perillós. El 

responsable de medi ambient portarà el registre actualitzat dels residus en un Llibre de 

Registre dels Residus. Es realitzarà anualment, d'acord al model especificat per 

l'administració competent en matèria de residus i en els terminis que aquesta indiqui. Es 

conservarà còpia de la mateixa com a mínim durant 5 anys. 

 

 Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinària es 

disposaran en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre 

residus tòxics i perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament 

autoritzada i homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. 

La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès del 

corresponent concurs públic, l’empresa adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus 

és l’encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es 

generen a Catalunya. 
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 Cal parar especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han 

de ser gestionats de forma especial. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per 

aquest us, donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en el 

traspàs de recipients. 

 

 Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i 

seran lliurats a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos 

clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i 

resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació. Els productes químics inorgànics 

que contenen substàncies perilloses, fitosanitaris, pesticides..., necessiten la fitxa de 

seguretat per a la seva gestió. 

 

 En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant 

la fase d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als 

organismes competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i 

elements contaminats i procedir a la seva restitució. 

 

5.5. Control de la gestió externa de residus especi als  
 

 La contractació de gestors i transportistes es farà únicament amb els que disposin de 

l'autorització en vigència. Abans del primer trasllat o cessió d'un residu especial, es cursarà 

una sol·licitud d'acceptació per a cada residu identificant als gestors autoritzats pertinents.  

 

Aquesta sol·licitud aportarà: 

a) La identificació del residu especial. 

b) L’estat del residu especial (sòlid, líquid, pastós, gas). 

c) Les propietats físiques / químiques. 

d) La composició química. 

e) El volum i el pes. 

f) El termini de recollida (estimat) 

 

 El període de conservació d'aquesta documentació serà, com a mínim, de 5 anys. La 

validesa del Document d'Acceptació seguirà vigent mentre no variïn les característiques del 

residu que es van aportar a la sol·licitud inicial. La primera setmana de cada mes, el 

responsable de Medi Ambient de l'obra revisarà el Llibre de Registre de Residus.  
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 Si com a resultat de l'estudi d'aquest, detectés que el període d'emmagatzematge 

límit està pròxim per algun residu, comunicarà al gestor la necessitat dels seus serveis i es 

concertarà una data per a la cessió i trasllat dels residus. 

 

 Mensualment, el responsable de medi ambient comprovarà i analitzarà "in situ" la 

manera de treballar del personal, les condicions operatives i els registres oportuns per 

posteriorment avaluar la seva conformitat amb l'establert en aquest cas.  

 

5.6. Control de retirada i cessió de residus especi als  
 

 El responsable de Medi Ambient serà l'encarregat de detectar als residus especials si 

la data d'emmagatzematge (màxim 6 mesos) venç aquell mateix mes. Superar aquest 

període d'emmagatzematge es considera una infracció legal "molt greu". En rebre al gestor o 

transportista autoritzat es comprovarà que aquest és el contractat per l'organització, es 

formalitzaran els documents de control i seguiment per a cada residu i es comprovarà que 

tots els residus especials estan correctament etiquetats. Posteriorment, s'encarregarà 

d'actualitzar el Llibre de Registre de Residus i d'arxivar els documents durant un període 

mínim de 5 anys. 

  

Aquesta és la documentació associada al seguiment de la gestió externa dels RCD: 

 

a) Fitxa d’acceptació (FA):  Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha 

de subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora 

escollida. 

b) Full de seguiment (FS):  Document que ha d’acompanyar cada transport 

individual de residus al llarg del seu recorregut. 

c) Full de seguiment itinerant (FI):  Document de transport de residus que permet 

la recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint 

productors o posseïdors de residus. 

d) Fitxa de destinació (FD):  Document normalitzat que te que subscriure el 

productor o posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que té com objecte el 

reconeixement de l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús 

agrícola o en profit de l’ecologia. 

e) Justificant de recepció (JRR ): Albarà que lliura el gestor de residus a la 

recepció del residu, al productor o posseïdor del residu. 
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5.7. Valorització  
 

 Donar valor a elements i materials sobrants de l'obra suposa aprofitar les matèries, 

subproductes i substàncies que contenen. Evita la necessitat d'enviar a abocador bona part 

dels residus, optimitzant el seu ús, obtenint així beneficis ambientals i econòmics. Tal com 

es descriu en l'inventari de residus, les terres obtingudes del moviment de terres, són, des 

d'un punt de vista quantitatiu, els que més potencial de reutilització tenen en aquesta obra. 

 

5.8. Transport i destí de residus no especials  
 

Es realitzarà sota aquestes directrius: 

a) Es descriurà en un formulari els residus que sortiran de l'obra (tipus de residu i 

quantificació) i el seu destí, amb l'objectiu de portar un control del seu circuit. 

b) Es transferiran sempre a un transportista autoritzat, inscrit en el corresponent 

registre de l'administració competent. 

c) El destí final dels residus que no hagin pogut ser valoritzats a la mateixa obra ha 

de prioritzar els tractaments en funció de l'escala de jerarquies exposada en 

l'apartat de prevenció de residus. En aquest sentit s'ha d'evitar l'abocador en cas 

d'existir alguna altra instal·lació o gestor que realitzi un procés de valorització. 

d) El destí final sempre haurà de ser un gest autoritzat, inscrit en el llibre de registre 

de l'administració competent. No obstant això, per materials que puguin ser 

aprofitats en alguna altra obra veïna, es podran transferir al nou posseïdor previ 

registre documental de l'operació, que haurà de ser arxivada un mínim de 5 anys. 

 

5.9. Resum de la gestió dels residus en l’obra  
 

 A continuació s’adjunta, en forma de taula, un recull de les operacions més 

elementals de gestió de residus dintre de l’obra: 
 
 

FITXA RESUM  DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

1 Separació segons 
tipologia de residu 

Tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.  
� Formigó (80T) 
� Maons, teules, ceràmics (40 T) 
� Metall (2 T ) 
� Fusta (1 T) 
� Vidre (1 T)                            
� Plàstic (0.5 T)                
� Paper i Cartró (0.5 T) 
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FITXA RESUM

 Especials  

� zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge 
d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents
- No tenir
- El contenidor de residus especials haurà de situar
de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals
- Senyalitzar correctament els difer
productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 
representats en les etiquetes.
- Tapar els contenidors i protegir
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites
- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials

 Inerts  
� contenidor per Inerts barrejats
� contenidor per Inertes Ceràmica
� contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador

 No Especials 

� contenidor per metall    
� contenidor per plàstic
� contenidor per la resta de residus No Especials barrejats
� contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

 Inerts+No Especials  
Inertes + No Especials: 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar
faci un tractament previ.

2 Reciclatge de 
residus petris inerts 
en la pròpia obra 

� Es preveu matxucar residus petris a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix 
emplaçament
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador
Kg:                            m3:
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal te
matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris):
Kg:                            m3:
 

3 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del 
amb la separació selectiva prevista.

 Inerts 

  

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)
 

 No Especials 
Barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró
CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de 
residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, 
en cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada 
tipus de residu:

fusta 

  

 Especials 

  

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). 
Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus 
Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar
perillositat que identifiquen a cad
legislació de residus Especials.
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FITXA RESUM  DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA
zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge 
d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents

No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual 

de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 
Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels 

productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 
representats en les etiquetes. 

Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 
Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en 

posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites
Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials

contenidor per Inerts barrejats � contenidor per Inerts Formigó
contenidor per Inertes Ceràmica � contenidor per altres inerts 
contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

contenidor per metall      � contenidor per fusta  
contenidor per plàstic  � contenidor per paper y cartró
contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 
contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 

Inertes + No Especials:  � contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-
faci un tractament previ. 

Es preveu matxucar residus petris a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix 
emplaçament 
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador
Kg:                            m3: 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada 
matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris):
Kg:                            m3: 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord 
amb la separació selectiva prevista. 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.
CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de 
residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, 
en cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada 
tipus de residu: 

ferralla Paper i cartró plàstic

   
CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus 
Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus 
Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de 
perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la 
legislació de residus Especials. 
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zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge 
d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 

se en un lloc pla i fora del trànsit habitual 

ents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels 
productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 

Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites 

Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 
contenidor per Inerts Formigó 

 

  
contenidor per paper y cartró 

contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 
-ho cap a un gestor que li 

Es preveu matxucar residus petris a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix 

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador 

nir en compte que l’àrid resultant, una vegada 
matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris): 

tipus de residu que continguin, d’acord 

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

guix, etc. 
CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de 
residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, 
en cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada 

plàstic cables 
elèctrics 

 
Aquest símbol identifica als residus 

Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus 
los cal tenir en compte els símbols de 

ascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la 
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 A continuació s’adjunta, en forma de taula, un recull de les operacions més 

elementals de gestió de residus fora de l’obra: 

 
FITXA RESUM  DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA  

4 Destí dels residus 
segons tipologia 

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra on es 
proposa gestionar els residus de la construcció: 

 INERTS 
QUANTITAT ESTIMADA                                                    GESTOR 
(T o M3)                                                                               (codi i nom) 

 � Reciclatge 8.940,47 M3                                                E-814.03             DIPÒSIT CONTROLAT MONTOLIU LL. 

 
� Planta de 
transferència 

 

 � Planta de selecció  

 � Dipòsit  

 NO ESPECIALS 
QUANTITAT ESTIMADA                                                    GESTOR 
(T o M3)                                                                               (codi i nom) 

 � Reciclatge metall 2,510 M3                                                    E-814.03              DIPÒSIT CONTROLAT MONTOLIU LL. 

 � Reciclatge fusta 7,489 M3                                                    E-814.03             DIPÒSIT CONTROLAT MONTOLIU LL. 

 � Reciclatge plàstic 8,680 M3                                                    E-814.03             DIPÒSIT CONTROLAT MONTOLIU LL. 

 
� Reciclatge paper- 
cartró 

 

 � Reciclatge altres  

 
� Planta de 
transferència 

 

 � Planta de selecció  

 � Dipòsit  

 ESPECIALS 
QUANTITAT ESTIMADA                                                    GESTOR 
(T o M3)                                                                               (codi i nom) 

 
� Instal·lació de 
gestió de residus 
especials 

0,172 M3                                                    E-1102.09             INCINERACIONS ECOLÒGIQUES, SL 

                                                                                  E-1091.09             DERIVADOS CÁLCICOS, S.A. 
 

 
  

 A la taula següent, es mostren les bones pràctiques de la gestió de residus en les 

fases de programació i execució de l’obra. Les accions assenyalades amb un asterisc (*) 

són d’obligat compliment per la normativa vigent: 

 

BONES PRÀCTIQUES DE GESTIÓ DE RESIDUS EN LES FASES DE PROGRAMACIÓ I 

D’EXECUCIÓ D’OBRA 

1 
Es destinarà un espai en el recinte de l’obra per a la correcta classificació dels residus, tot 
respectant l’escenari de separació previst i se situarà fora de zones de tràfic. 
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2* 
Es senyalitzaran convenientment tots els contenidors en funció del tipus de residu que 
puguin admetre. 

3* 

En cas de haver de manipular amiant, es disposarà dels permisos pertinents atorgats per 
l’autoritat laboral competent per complir amb els requisits ambientals i de seguretat i salut 
exigits per la legislació vigent en quant a la manipulació i gestió dels elements que contenen 
amiant. 

4* Es complirà amb el model de gestió de residus de la construcció i demolició de Catalunya. 

5 Els canvis d’oli es faran en una zona condicionada o en una cubeta mòbil. 

6 
Es disposarà d’una quantitat de materials absorbents en correspondència amb la quantitat 
d’olis minerals que hi hagi a l’obra, per tal de controlar possibles vessaments accidentals. 

7* 
Es contractarà la gestió dels residus a gestors autoritzats, i s’ompliran els fulls de seguiment 
de residus per reflectir les quantitats reals de residus que surtin de l’obra. 

8 
Es determinaran les possibilitats de gestió (reutilització, reciclatge, altres formes de 
valorització, o dipòsit) per a cadascun dels residus que es preveu generar, en l’entorn 
pròxim a la construcció o l’enderroc. 

9 
Es preveurà la distribució de petits contenidors per les zones de treball amb l’objectiu de 
facilitar la segregació dels diferents tipus de residus. 

10 
El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra o a la xarxa de clavegueram estarà 
prohibit. 

 

 

 

 

6.MESURES PER A LA SEPARACIÓ DE 
RESIDUS EN OBRA 

 

6.1. Gestió de residus en obra  
 

 Una obra té dos tipus de gestió de RCD: la gestió interna, que agrupa totes les 

operacions logístiques dins de l’obra, i la externa, que és el conjunt d’operacions per a 

exportar els residus a gestors externs. Per aquest motiu es considera imprescindible fer una 

reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més adequades per a 

la nostra obra d’acord a: 

a) L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

b) La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

c) La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la 

distància als dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció 

de gestió, etc. 
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 En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com 

a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per 

aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització. Per fer-

ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de 

construcció i demolició estigui formada per la segregació dels residus inerts, dels residus no 

especials i dels residus especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

 

 Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció 

de les possibilitats de valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a 

l’entorn proper d’aquesta. En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una 

determinada obra de construcció d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon 

cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim 

a l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 

 

 La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició 

és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb 

residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un 

residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i 

tot, si compleix amb les característiques fisicoquímiques exigides, reutilitzat (en els cas de la 

runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït. Es a dir, qualsevol operació de reciclatge o de 

reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que permeti disposar d’una matèria 

primera uniforme i d’un material resultant de qualitat.  

 

 Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és 

obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un 

tractament previ i des d’on el residu pugi ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la 

seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 

 

Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de: 

a) El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les 

possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de 

la viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

b) La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra 

procedent del reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix 

emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat portar a abocador. 

c) Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus 

de residu que poden contenir. 
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d) Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions 

de valorització, separació, transferència o de dipòsits controlats). 

 

 El Contractista, posseïdor dels residus de l’obra, tindrà en compte els objectius 

generals de l’aplicació del Estudi de Gestió de Residus d’aquest projecte, que consisteixen 

principalment en: 

a) Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la 

gestió dels residus. 

b) Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En 

aquest cas els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta 

gestió externa dels residus. 

c) Aplicar els processos previstos de gestió, tractament o valorització dels 

residus generats. 

 

6.2. Separació i emmagatzematge de residus en obra  
 

 Malgrat les limitacions d'espai que puguin ser causades per les característiques 

geogràfiques de l'àmbit d'estudi, s'han d'habilitar espais per a l'emmagatzematge correcte 

dels residus. El correcte emmagatzematge, a més de ser obligat per la normativa vigent en 

matèria de residus, és imprescindible per aconseguir els objectius de recuperació marcats 

en aquest estudi. 

 

 L'accés a les zones de magatzem han de ser prou àmplies per a permetre una 

còmoda entrada de la maquinària. S'ha d'evitar, en la mesura del possible, tenir aplecs de 

residus (no especials) dispersos per l'obra. El temps de residència dels residus a l'obra ha 

de ser el mínim possible i, en el cas dels residus especials el temps màxim permès per la 

legislació vigent és de 6 mesos. 

 

6.2.1. Separació de residus “no especials” 
 

 La separació en origen i la recollida selectiva, són accions que tenen com a objectiu 

disposar dels residus de composició homogènia classificats segons la seva naturalesa. El 

Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, en el seu Article 5 indica que els residus de construcció 

i demolició hauran de separar-se en les següents fraccions, quan, de forma individualitzada 
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per a cada una d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació per el total de l'obra 

superi les quantitats següents: 

• Formigó: 80t.  

• Maons, teules i ceràmics: 40 t. 

• Metall: 2 t.  

• Fusta: 1 t.  

• Vidre: 1 t.  

• Plàstic: 0,5 t.  

• Paper i cartró: 0,5 t.  

 

 Per tant, és d'obligat compliment en aquesta obra la separació de materials. Per 

aquesta comesa s'ha de prendre com a referència l'inventari exposat en el capítol anterior, 

que classifica les diferents fraccions separades que com a mínim s'haurien d'obtenir, en els 

treballs de demolició i construcció.  

 

6.2.2. Emmagatzematge de residus “no especials” 
 

 Un sistema d'emmagatzematge ben dissenyat i dimensionat permet un gran estalvi 

econòmic i d'espai, que fins i tot afecta fases externes de l'obra. Per exemple, sense un bon 

sistema d'emmagatzematge de residus és molt difícil una optimització de la càrrega per al 

seu transport a gestors externs. 

 

 El "Pla de Gestió de RCD", concretarà el nombre i dimensió dels contenidors 

apropiats en funció de les fases d'obra. Però, com a mínim es disposarà de: 

• Zona d’aplec per a terres 

• Contenidors per a altres inerts 

• Contenidor per metalls  

• Contenidor per a plàstics 

• Contenidor per a fusta 

 

 Els materials petris, terres, formigó i ferm procedents de l'excavació o de la demolició 

es poden emmagatzemar sense contenidor específic, però en una àrea delimitada i 

convenientment separats per evitar barreges i contaminacions. 
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6.2.3. Emmagatzematge de residus especials 

 
 Les condicions d'emmagatzematge dels residus especials es troben disposades en el 

Reial Decret 833/1998, que estableix que el període màxim d'emmagatzematge d'aquests 

residus en les instal·lacions on s'han generat no pot excedir els sis mesos. Aquesta norma 

preveu però, que l'òrgan ambiental, en aquest cas l'Agència de Residus de Catalunya, 

autoritzi expressament un període inicial d'emmagatzematge en les pròpies instal·lacions 

abans de la destinació d'aquests residus per a la seva gestió. Quan, per raons justificades 

se sol·liciti un període d'emmagatzematge superior als sis mesos que estableix de forma 

general la normativa cal que dirigeixin al registre de l'Agència de Residus de Catalunya el 

formulari corresponent completat amb les dades i la informació requerida per poder obtenir 

l'autorització. 

 

Està sota la responsabilitat del responsable de Medi Ambient de l'obra: 

a) La supervisió de la recollida, envasat, etiquetatge i emmagatzematge dels residus 

especials. 

b) Omplir el Llibre de Registre de Residus. 

c) Sol·licitar els serveis d'un gestor i Transportista autoritzats. 

d) Sol·licitar el Full de Acceptació dels residus. 

e) Conservar i enregistrar els documents d'acceptació i de seguiment . 

f) Control de la retirada dels residus especials. 

  

Les característiques de la zona de magatzem de residus especials són:  

a) Estructura temporal amb una superfície útil mínima de 20 m2.  

b) Amb coberta per a protecció de l'aigua i la radiació solar  

c) Tancat i d'accés restringit.  

d) La distància entre el tancament (preferiblement de maçoneria) i la coberta ha de 

ser  entre 70 i 120 cm, per permetre una bona ventilació de l'interior.  

e) El tancament ha de permetre una bona refrigeració natural del recinte, per evitar 

accidents per un excessiu augment de la temperatura.  

f) Els residus especials estaran en contenidors totalment tancats per evitar 

evaporacions.  

g) Els especials de naturalesa líquida hauran de situar-se en cubetes de retenció 

per evitar fuites accidentals.  
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h) La zona habilitada per a l'emmagatzematge d'aquests residus haurà de posseir 

una correcta ventilació i no haurà d'estar propera a fonts generadores de calor o 

circuits elèctrics.  

i) El temps màxim d'emmagatzematge dels residus especials no podrà excedir de 6 

mesos a partir de la data d'emmagatzematge. 

 

 No obstant, degut a les particularitats d’aquesta obra (linealitat espacial dels treballs i 

poca generació de residus especials), es pot habilitar una caseta d’obra per tal fi, d’accés 

restringit, ben ventilada i d’un mínim de 12m2 de superfície. 

 

6.2.4. Envasat i etiquetatge dels residus especials  

 

Els envasos hauran de tenir les següents característiques: 

a) Evitaran qualsevol pèrdua de contingut. 

b) Els envasos de residus especials líquids o pastosos, estaran situats a cubetes de 

retenció per evitar vessaments accidentals. 

c) Els seus materials no seran susceptibles de ser atacats ni de formar 

combinacions perilloses amb el contingut. 

d) Seran sòlids i resistents per respondre amb seguretat a les manipulacions. 

 

 En l'envasat de residus especials s'ha d'evitar la barreja dels mateixos, per evitar la 

generació de calor, explosions, ignició, formació de substàncies tòxiques o efectes que 

augmentin la seva perillositat. Els recipients que continguin emmagatzemats residus 

classificats com a especials s'emmagatzemaran i s'etiquetaran de forma clara i llegible.  

 

L'etiqueta haurà de tenir una mida mínima de 10 x 10 cm i haurà d'incloure: 

a) Codi d'identificació del residu. 

b) Nom, adreça i telèfon del titular dels residus. 

c) Data d'envasat. 

d) Naturalesa dels riscos que presenten els residus a través de pictogrames (no 

serà necessària a l'etiqueta quan en l'envàs ja apareguin aquestes inscripcions). 

 

A continuació, es mostra un exemple d’etiquetatge de residus especials: 
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 El responsable de Medi Ambient haurà d'assegurar-se que l'etiqueta col·locada en el 

residu especial és correcta abans de la seva entrada a la zona d'emmagatzematge i que el 

seu contingut és l'indicat. 

 
 

7.DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 

 En el Document Núm.2: Plànols d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’ha inclòs un 

plànol d’emplaçament i de la planta de l’obra a on s’especifica la ubicació proposta de les 

instal·lacions previstes per a la separació, classificació, emmagatzematge, manipulació i 

d’altres operacions de gestió de residus de la construcció i enderrocament dins de l’obra. Els 

plànols podran ser modificats posteriorment en la fase d’execució de les obres amb l’objecte 

de poder adaptar-se a les característiques de l’obra, sempre que existeixi un acord previ de 

la Direcció de l’Obra. 
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8.PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

 Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de 

residus que hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol 

impacte sobre l’entorn. La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la normativa 

indicada en el apartat de Marc Legal. 

 

 En el Document Número 3: Plec de Condicions d’aquest Estudi de Gestió de Residus 

s’han inclòs els articles que seran d’aplicació a la gestió de residus i que es troben inclosos 

en el PLEC DE CONDICIONS DEL PROJECTE, document contractual. 

 

9.VALORACIÓ ECONÒMICA 
 

Els següents valors fan referència al PEM: 

El cost de la manipulació i classificació de residus en obra és de: 1.453,59 € 

El cost de la càrrega i transport de residus a gestors externs és de: 1.143,77 €   

El cost del tractament extern de residus és de: 3.469,42 €   

 

 El cost total de la gestió de residus inclòs en la partida alçada a justificar dins del 

pressupost de l’obra corresponent a la gestió de residus és de sis mil seixanta-sis euros 

amb setanta-vuit cèntims  (6.066,78 €). 

 

 El Pressupost d’aquest estudi consta només dels residus d’obra nova ja que en les 

pròpies partides d’enderrocs, demolició i moviments de terres ja s’inclou la càrrega, el 

transport i la deposició del materials resultants. Així, cal indicar que en el pressupost de 

gestió de RCD s’han exclòs la càrrega, transport i tractament extern dels enderrocs de 

mescles bituminoses, terres vegetals, sòls i pedres provinents de les excavacions, atès que 

les unitats d’obra corresponents a aquest capítols inclouen el transport a abocadors o llocs 

d’utilització, així com el cànon d’abocament (com ho són els 8.940,47 m3 de terra vegetal que 

s’han de portar a abocador, per exemple). 

 

 En el Document Número 4: Pressupost d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’han 

inclòs els amidaments i preus unitaris adoptats per la gestió dels residus previstos per 

aquesta obra. 
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 Tal com ja s’ha esmentat, dins del Pressupost d’Execució Material de les obres del 

projecte s’ha inclòs un capítol independent com a Partida Alçada a justificar per a la Gestió 

de Residus de la construcció i demolició de l’obra on s’especifica la estimació d’aquest cost 

previst per a la gestió de residus. 

 

 

10.DOCUMENTS DEL PRESENT ESTUDI DE 
 GESTIÓ DE RESIDUS 

 

� DOCUMENT NÚM. 1                 MEMÒRIA I APÈNDIX 

� DOCUMENT NÚM. 2                 PLÀNOLS 

� DOCUMENT NÚM. 3                 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

� DOCUMENT NÚM. 4                 PRESSUPOST 
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� INVENTARI DE RESIDUS POTENCIALS I GESTORS RECOMANAT S: 
 

Núm. 
TIPUS/DESCRIPCIÓ 

DEL RESIDU 
ORIGEN 

CODI 
RESIDU 

MAM 
(CER) 

CODI 
VAL 

CODI 
TDR 

GESTOR 
Proposat  

Classific. 
(*) 

NE ES 

1 

Residus de pintura i 
vernís que contenen 

dissolvents orgànics o 
altres substàncies 

perilloses 

Restes 
materials 

080111 
V61 
V21 
V91 

T24 
T21 

DERIVADOS 
CÀLCICOS, SA  

 X 

2 
Olis sintètics de motor, 

de transmissió 
mecànica i lubricants 

Mantenimen
t de 

maquinària 
130206 V22 

T21 
T22 

INCINERACIONS 
ECOLÒGIQUES, SL  

 X 

3 Fuel oil i gasoil 
Mantenimen

t de 
maquinària 

130701 
V61 
V23 

 
DERIVADOS 

CÀLCICOS, SA  
 X 

4 
Envasos de paper i 

cartró 
Embalatges 

diversos 
150101 

V11 
V51 
V85 
V61 

T12 

DIPÒSIT 
CONTROLAT 

MONTOLIU DE 
LLEIDA 

X  

5 Envasos de plàstic 
Embalatges 

diversos 
150102 

V51 
V61 
V12 

T12 

DIPÒSIT 
CONTROLAT 

MONTOLIU DE 
LLEIDA 

X  

6 Envasos de fusta 
Embalatges 

diversos 
150103 

V15 
V51 
V61 

T12 

DIPÒSIT 
CONTROLAT 

MONTOLIU DE 
LLEIDA 

X  

7 Envasos metàl·lics 
Embalatges 

diversos 
150104 

V51 
V41 

T12 

DIPÒSIT 
CONTROLAT 

MONTOLIU DE 
LLEIDA 

X  

8 

Envasos que contenen 
restes de substàncies 

perilloses o estan 
contaminats per 

aquestes 

Embalatges 
diversos 

150110 V51 
T21 
T36 
T13 

INCINERACIONS 
ECOLÒGIQUES, SL  

 X 

9 

Absorbents, materials 
de filtració (inclosos 

els filtres d'oli no 
especificats en cap 

altra categoria), draps 
de neteja i roba 

protectora contaminats 
per substàncies 

perilloses 

Neteja 150202 
V13 
V41 

T24 
T21 
T22 
T13 
T31 
T36 

DIPÒSIT 
CONTROLAT 

MONTOLIU DE 
LLEIDA 

 X 

10 Formigó 
Enderrocs, 
residus en 

general 
170101 V71 

T11 
T15 

DIPÒSIT 
CONTROLAT 

MONTOLIU DE 
LLEIDA 

X  
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11 
Teules i materials 

ceràmics 

Enderrocs, 
residus en 

general 
170103 

V71 
V84 

T11 
T15 

DIPÒSIT 

CONTROLAT 

MONTOLIU DE 

LLEIDA  

X  

12 Plàstic 
Restes 

materials 
170203 V12 T12 

DIPÒSIT 

CONTROLAT 

MONTOLIU DE 

LLEIDA  

X  

13 

Mescles bituminoses 
diferents de les 

especificades en el 
codi 170301 

Restes de 
mescles 

bituminoses 
(afermats) 

170302 V71 T12 

DIPÒSIT 

CONTROLAT 

MONTOLIU DE 

LLEIDA  

X  

14 Metalls mesclats 
Restes 

materials 
170407 V41 - 

DIPÒSIT 

CONTROLAT 

MONTOLIU DE 

LLEIDA  

X  

15 Terres, sorres, pedres 
Moviment 
de terres 

170504 
V71 
V84 

T11 
T12 
T15 

DIPÒSIT 

CONTROLAT 

MONTOLIU DE 

LLEIDA  

X  

16 Plàstics 
Restes 

materials 
200139 

V12 
V61 

- 
DERIVADOS 

CÀLCICOS, SA  
X  

17 Terra i pedres 
Moviment 
de terres 

200202 
V71 
V84 

T11 

DIPÒSIT 
CONTROLAT 

MONTOLIU DE 
LLEIDA 

X  

 
 

� RELACIÓ D’ABOCADORS PROPERS A L’OBRA: 
 

ABOCADOR 
CODI 

GESTOR 
OPERACIONS 

AUTORITZADES 
ADREÇA FÍSICA 

ADREÇA 
CORRESPONDÈNCIA 

DERIVADOS 
CÁLCICOS, S.A. 

E-1091.09 
V61 Utilització com a 

combustible 

Disseminat "Pont 
Major", 14  
LLEIDA 

Disseminat "Pont 
Major", 14 
LLEIDA 

INCINERACIONS 
ECOLÒGIQUES, 

SL 
E-1102.09 

T21 Incineració de 
residus no halogenats 

CAMÍ DE LA 
RIERA, S/N  
MOTBLANC 

C/ MONTCORB, 71   
MONTBLANC  

DIPÒSIT 
CONTROLAT 

MONTOLIU DE 
LLEIDA 

E-814.03 

V11 Reciclatge de paper 
i cartó 

V14 Reciclatge de vidre 
V41 Recicl.i recup.de 
metalls o compostos 

metàl·lics 

POLÍGON 
INDUSTRIAL 3  
MONTOLIU DE 

LLEIDA 

POLÍGON 
INDUSTRIAL 3  
MONTOLIU DE 

LLEIDA 

 *Gairebé no existeixen gestors per residus especials propers a aquesta comarca, 

s’intentarà portar a les centrals més pròximes si per longitud no surt rentable es reduiran al 

màxim els residus. 
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 1.DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

 

1.1. Identificació de les obres  
 

 L’objectiu del Projecte, és l’execució de les obres corresponents al present Projecte 

de “Millora local de l’enllaç entre les carreteres C-12 i LV-7004 a Torrebesses, Segrià”. 

 

1.2. Objecte  
 

 Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Gestió de Residus (E.G.R.) de la 

construcció i demolició comprèn el conjunt d'especificacions que hauran d’acomplir tant el 

Pla de Gestió de Residus del Contractista com a document contractual de la gestió 

organitzativa de la producció de residus (Planificació, Organització, Execució i Control de 

totes les activitats) de l’obra, les diferents mesures a emprar per a la reducció dels residus 

(Mitjans Auxiliars, Sistemes de Classificació dels residus), l’execució i implantacions 

provisionals de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries per a la classificació i 

selecció a l’obra dels materials considerats inerts, especials i no especials, per al seu 

reciclatge, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les fitxes i sistemes de 

control que hauran de controlar el transport al monodipòsit o lloc d’utilització i la gestió 

realitzada amb l’identificació dels transportistes i gestors autoritzats. 

 

1.3. Documents que defineixen l’estudi de gestió de  
residus  

 

 Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del RD 105/2008, de 1 de febrer, sobre 

‘‘OBLIGACIONS DEL PRODUCTOR DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ”, 

l'Estudi de Gestió de Residus de la construcció i demolició tindrà que formar part del 

Projecte d'Execució d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les 

mesures per gestionar els residus i procediments per tal de reduir-los, reutilitzar-los o 

gestionar-los dintre o fora de l’obra, contenint com a mínim els següents documents: 
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� Memòria:  Descriptiva de la identificació dels residus que es vagin a generar en 

l’obra, la seva avaluació i codificació d’acord a la llista europea de residus; les 

mesures per a la prevenció de residus en obra; les operacions de reutilització, 

valoració o eliminació a les que seran sotmesos els residus generats en obra. 

 

� Plànols:  On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor 

definició de les zones proposades per a la classificació prèvia en obra dels residus 

de construcció i demolició. 

 

� Plec:  Les prescripcions, normes legals i reglamentaries aplicables, del Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars del projecte, en relació amb els aplecs, 

manipulació, separació i, si és el cas, altres operacions de gestió dels residus de 

construcció i demolició dintre de l’obra. 

 

� Amidaments:  De totes les unitats o elements de gestió dels residus a l’obra que 

hagin estat definits o projectats. 

 

� Pressupost:  Quantificació i valoració de cada activitat, i del conjunt de despeses 

previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de Gestió de Residus. 

 

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats 
documents  

 

 L'Estudi de Gestió de Residus forma part del Projecte d'Execució d'obra, havent 

d'ésser cadascun dels documents que l'integren, coherent amb el contingut del Projecte, i 

recollir la proposta de gestió, reutilització, avaluació o eliminació dels residus estimats que 

comporti la realització de l'obra, en fase de projecte, i les mesures preventives per la seva 

reducció, separació i classificació, d’acord al compliment per part del posseïdor dels residus 

de la obligació establerta en l’apartat 5 de l’article 5 del RD 105/2008. 

 

 El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Gestió de 

Residus són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són 

d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
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 Posteriorment, els Plànols podran ser objecte d’adaptació a les característiques 

particulars de l’obra i els seus sistemes d’execució, previ acord amb el Director de l’Obra.  

 

 La resta de documents o dades de l’Estudi de Gestió de Residus són informatius, i 

estan constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus apèndixs, Plànols, 

Amidaments i Pressupost Parcial. 

 

 Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 

l’Autor de l’Estudi de Gestió de Residus, 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 Gestió de Residus, cap modificació 

de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, 

llevat que aquestes dades apareixen a algun document contractual. 

 

 El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no 

obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 

informatius de l’Estudi de Gestió de Residus.  

 

 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 Gestió de Residus, quedin suficientment definides les unitats de Gestió 

de Residus corresponents, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
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2.DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS 
 AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

 

 D’acord amb l’article 2 del RD 105/2008, de 1 de febrer, s’estableix la definició de les 

parts que, als efectes d’aquest real decret, intervenen i estan obligats a prendre decisions 

ajustant-se als seus continguts: 

 

1. Controlar els residus de construcció i demolició en totes les fases de les obres. 

2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió. 

3. Tenir en compte l'evolució de la tècnica per tal de adaptar les activitats de les obres, 

mètodes de treball i de producció a la minimització dels impactes mediambientals als 

efectes dels residus.  

4. Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació amb instruccions 

col·lectives als treballadors respecte a l'organització de la feina, les condicions de 

treball, i la influència dels factors ambientals al treball, tots relacionat amb la fase de 

producció de residus de construcció i demolició. 

 

2.1. Productor de residus de construcció i demolici ó 
(promotor)  

 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Promotor: 

 

a) La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de 

construcció o demolició; en les obres que no sigui necessària llicència 

urbanística, es considerarà productor de residu la persona física o jurídica titular 

del bé immoble objecte d’una obra de construcció o demolició. 

b) La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o 

d’una altre tipologia, que ocasioni  un canvi de naturalesa o de composició dels 

residus. 

c) El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de 

construcció o demolició. 
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2.1.1. Obligacions i competències del promotor en 

matèria de gestió de residus de la construcció i 

demolicions 
 

 Complementàriament als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el 

promotor deurà: 

 

1. Incloure en el projecte constructiu de l’obra un Estudi de Gestió de Residus de 

construcció i demolició, si es el cas, amb el contingut següent, previst a l’article 4 del 

RD 105/2008: 

a) L’estimació de la quantitat, expressada en tones i metres cúbics dels residus de 

construcció que es generaran a l’obra, codificats d’acord a la llista europea de 

residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 5 de febrer. 

b) Les mesures de control de la producció de residus en l’obra objecte del 

projecte. 

c) Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a que es destinaran els 

residus que es generin a l’obra. 

d) Les mesures per a la separació dels residus en obra, i compliment per part del 

posseïdor dels residus (contractista). 

e) Plànols, si es el cas, de les instal·lacions previstes per l’aplec, manipulació, 

separació dels residus dintre de l’obra. 

f) Les prescripcions que són d’aplicació dintre del Plec de prescripcions tècniques 

particulars del projecte, referents als aplecs, manipulació i separació, si es el 

cas, dels residus de construcció generats dintre de l’obra. 

g) Una valoració, si es el cas, del cost previst de la gestió dels residus de 

construcció i demolició, que formarà part del pressupost del projecte en capítol 

independent. 

 

2. Disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició 

realment produïts en la seva obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o 

lliurats a una instal·lació d’eliminació pel seu tractament d’un gestor de residus 

autoritzat, d’acord als criteris establerts en aquest RD. 
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2.2. Posseïdor de residus de la construcció i 
demolició (constructor)  

 

 Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Constructor: 

la persona física o jurídica  que tingui al seu poder els residus de la construcció i demolició i 

ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la 

persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, 

els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de 

residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè. 

 

2.2.1. Obligacions del posseïdor de residus de 

construcció i demolicions 
 

a) El Contractista deurà presentar a la Generalitat de Catalunya, Servei Territorial de 

Lleida (Promotor) un Pla de Gestió de residus de construcció i demolició que es 

vagin a generar en l’obra, amb el contingut previst a l’article 4.1 i l’article 5 del RD 

105/2008. Aquest Pla de Gestió es basarà en les descripcions i contingut del 

Estudi de Gestió de residus del projecte i deurà ser aprovat pel Director de l’Obra 

i acceptat per  la Generalitat de Catalunya, Servei Territorial de Lleida. 

b) Una vegada acceptat, passarà a formar part dels documents contractuals de 

l’obra. 

c) En el cas que el posseïdor (Contractista) dels residus de construcció i demolició 

no els gestioni per sí mateix, restarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus 

autoritzat amb l’aportació de la documentació, certificats acreditatius i obligacions 

que determina l’article 5.3 del RD 105/2008. 

 

2.3. Coordinador de seguretat i salut en obra  
 

 El Coordinador de Seguretat i Salut en obra serà als efectes del present Estudi de 

Gestió de Residus, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements 

específics i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 

 

 El Coordinador de Seguretat i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 
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2.3.1. Competències del coordinador de seguretat i 

salut d’obra en matèria de seguretat i salut en la 

gestió de residus 

 

 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, derivades de l’activitat de la gestió de residus, 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, referides a les operacions de reutilització de 

residus i la seva gestió. 

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, relacionades amb els residus de la construcció i 

demolicions, per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha els 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 RD 1627/1997 de 24 d'octubre 

sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

 

c) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

d) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, a on es tinguin 

previstes les separacions de les fraccions dels residus en la pròpia obra, 

tenint en compte les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o 

zones de desplaçament o circulació. 
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e) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

f) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a la reducció de residus en 

l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la 

seguretat i la salut dels treballadors. 

g) 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 (residus especials). 

h) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

i) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació a monodipòsit dels residus i 

deixalles. 

j) Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la 

Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

k) Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels 

mètodes de treball en la fase de producció i gestió dels residus. 

l) Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra i 

zones de classificació i separació dels residus les persones autoritzades. 

m) A més a més, el Coordinador de Seguretat i Salut tindrà en compte els 

continguts de la Memòria de l’Estudi de Seguretat i Salut, concretament els  

apartats següents: “Àrees Auxiliars, “Zones d’apilament”, “Tractament de 

residus”, “Tractament de materials i/o substàncies perilloses”, “Manipulació”, 

“Delimitació/condicionament de zones d’apilament”. 

 

2.4. Director d’obra  
 

 Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Director d’Obra: 

el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra, 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. 
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2.4.1. Competències del Director d’Obra en matèria de 

gestió de residus 
 

1. Subscriure l’Acta de Replanteig al començament de l’obra, confrontant prèviament 

l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Gestió de Residus del 

contractista. 

2. Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus (P.G.R.) que desenvolupi l’Estudi de 

Gestió de Residus del Projecte. El Contractista podrà incorporar els suggeriments 

de millora corresponents a la seva especialització en el Pla de Gestió de Residus i 

presentar-los a l’aprovació del Director de les obres. 

3. Verificar l’influencia de les condicions ambientals en la realització dels treballs de 

demolicions i moviment de terres, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Gestió de 

Residus. 

4. Disposar de la documentació, a exigir al Contractista, que acrediti que els residus 

de construcció i demolició realment produïts en obra han estat gestionats, en el seu 

cas, en obra o lliurats a una instal•lació de valorització o de eliminació per al seu 

tractament per un gestor de residus autoritzat, per tal de incloure-les en la 

documentació de final d’obra. 

5. Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la 

gestió de residus que siguin preceptius. 

6. Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l’obra finalitzada, per 

lliurar-la al promotor, amb la documentació i certificats que foren perceptius. 
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3.NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ  

 

 Per a la realització del Pla de Gestió de Residus (P.G.R.), el Contractista tindrà en 

compte la normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’EGR, obligatòria o no, 

que pugui ésser d’aplicació. 

 

 A títol orientatiu, i sense caràcter limitant, 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.  

 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 

• ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i 

eliminació dels olis emprats. 

• LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

• DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de 

Residus. 

• DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció. 

• DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de 

Catalunya. 

• DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en 

dipòsits controlats. 

• DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, 

pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

• DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

• DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de 

juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

• DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional 

tercera del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

• LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, 

reguladora dels residus. 

• LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament 

de residus i del cànon sobre la deposició de residu. 

• REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento 

para la ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
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• ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo), sobre gestión de aceites usados. 

• REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de 

la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

• REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento 

para la ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos 

y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

• LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

• ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones 

de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

• REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el cual se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 

de exposición al amianto. 

• REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los 

aceites industriales usados. 

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 

a) Tots aquells continguts que facin referència a la producció i gestió de residus: 

- DOCUMENT Nº 3: Plec de Condicions Tècniques Particulars del Projecte 

- ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres”. 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 

Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i 

posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent de la Generalitat de Catalunya d’obligat compliment i 

les condicionades per les companyies subministradores de serveis públics de 

Gestió de residus, totes elles al moment de l’oferta. 
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4.CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 

4.1. Criteris d’aplicació  
 

 L’ Art. 4,a), punt 7º del RD 105 / 2008, de 1 de febrer, senyala que s’ha d’incloure al 

Estudi de Gestió (E.G.R.) una valoració del cost previst de la gestió dels residus de 

construcció i demolició que formarà part del pressupost del projecte en capítol independent, i 

per conseqüent, incorporat al Projecte. 

 

 El pressupost per a l'aplicació i execució de l’Estudi de Gestió de Residus de la 

construcció i demolicions (E.G.R), 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 i valoració recollides en el pressupost de l’E.G.R son estimatius i 

podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu 

Pla de Gestió de Residus (P.G.R.), prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre 

que això no suposi disminució dels controls i criteris de reutilització dels residus continguts 

en l’E.G.R. A aquests efectes, el pressupost del P.G.R. haurà d’anar incorporat al 

pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 

 

4.2. Elements que contempla el plec  
 

4.2.1. Classificació dels residus 
 

� DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECU TADES 

 

 Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de 

construcció o demolició o material d’excavació. 

 

S’han considerat les operacions següents: 

• Classificació dels residus en obra 
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CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

 S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit 

especificat: 

• Formigó CER 170101 (formigó):  >= 80 t 

• Maons, teules, ceràmics CER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t 

• Metall CER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 

• Fusta CER 170201 (fusta):  >= 1 t 

• Vidre CER 170202 (vidre):  >= 1 t 

• Plàstic CER 170203 (plàstic) >= 0.5 t 

• Paper i cartró CER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0.5 t 

 

 Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les 

fraccions anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 

• Si es fa la separació selectiva en obra: 

• Inerts CER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no 

contenen substàncies perilloses) 

• No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no 

contenen,  mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

• Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els 

residus barrejats, que contenen substàncies perilloses) 

• Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 

• Inerts i No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que 

no contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

• Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els 

residus barrejats, que contenen substàncies perilloses) 

 

 Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s’emmagatzemaran en els 

espais previstos a l’obra per a aquesta finalitat. 

 

 Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que 

continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 

 

 Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu 

destí final. 
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RESIDUS ESPECIALS:  

Els residus especials sempre s’han de separar. 

Els residus especials es dipositen en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de 

la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 

compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació 

solar excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar 

en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terreny impermeabilitzat. 

 

� CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 

 

� UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 

 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS :  

m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 

 

4.2.2. Càrrega i transport de residus de construcci ó o 

demolició a instal·lació autoritzada de gestió de 

residus 
 

� DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECU TADES 
 

 Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de 

construcció o demolició o material d’excavació. 
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S’han considerat les operacions següents: 

• Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de 

construcció o demolició 

• Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESID US:  

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material. 

El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

 

TRANSPORT A OBRA:  

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 

punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 

especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

 

TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESID US:  

El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ha de transportar a una 

instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim: 

• Identificació del productor i posseïdor dels residus 

• Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència 

• Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu  

• Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 

 

� CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESID US:  

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
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Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en 

els trajectes utilitzats. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 

 

� UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
 

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 

qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

 

 

4.2.3. Deposició de residus a instal·lació autoritz ada de 

gestió de residus 
 

� DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECU TADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 

demolició o material d’excavació. 

S’han considerat les operacions següents: 

• Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li 

aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació. 

 

DEPOSICIÓ DE RESIDUS:  

Cada fracció s’ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el 

tipus de tractament especificat  en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
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� CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 

 

� UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 

 

DEPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS 

I DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida 

corresponent. 

 

DEPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 

 

DEPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de 

residu al centre corresponent. 

No inclou l’emissió del certificat per part de l’entitat receptora.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT NÚMERO 4: PRESSUPOST 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 16 

ESTUDI  DE  LA  GESTIÓ  DE  RESIDUS  DE  L’OBRA 



Millora local de l’enllaç entre les carreteres C-12 i LV-7004 a Torrebesses, Segrià 

 

 
 
ANNEX 16: ESTUDI DE LA GESTIÓ DE RESIDUS DE L’OBRA (DOC.Nº4: Pressupost)  
 

DOCUMENTS DEL PRESSUPOST 
 

 

 

 

� AMIDAMENTS 

 

� QUADRE DE PREUS NÚMERO 1  

 

� QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 

 

� PRESSUPOST PARCIAL 

  

� RESUM DE PRESSUPOST 

 

� ÚLTIM FULL 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amidaments (GDR) 



Euro  

 

 
GDR Enllaç entre la C-12 i LV-7004. Torrebesses 

 
 
 
 
 

AMIDAMENTS    

Pàg.: 
 

1 

Obra 01 PRESSUPOST TORREBESSES   
Capítol 01 GESTIÓ DE RESIDUS   
Titol 3 01 CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS   

 
 

1  I2R24200                M3                                     Classificació  a peu d'obra de residus de construcció  o demolició  en fraccions  segons real decreto 105/2008, 
amb mitjans manuals 

 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

1 PLASTIC  8,680    8,680 C#*D#*E#*F# 
2 FUSTA  7,489    7,489 C#*D#*E#*F# 
3 FERRALLA  2,510    2,510 C#*D#*E#*F# 
4 RESTES VEGETALS  4,092    4,092 C#*D#*E#*F# 
5 ESPECIALS  0,172    0,172 C#*D#*E#*F# 
6         
7        C#*D#*E#*F# 
8        C#*D#*E#*F# 
9        C#*D#*E#*F# 

     TOTAL AMIDAMENT  22,943  
 
2  G3Z1U010              M2                                     Formigó de 15 n/mm2 de resistència  característica  a la compressió  per a capa de neteja de 10 cm de gruix, 

inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

1 Acondicionament superfície  1,000 10,000 10,000  100,000 C#*D#*E#*F# 
2 per a gestió de residus        

TOTAL AMIDAMENT                           100,000 
 

3        G219CI01               M3                                     Demolició de paviment de formigó 
 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

1 Acondicionament superfície  1,000 10,000 10,000 0,100 10,000 C#*D#*E#*F# 
2 per a gestió de residus        

TOTAL AMIDAMENT                             10,000 
 
 

 
Obra 

 
01 

 
PRESSUPOST TORREBESSES 

Capítol 01 GESTIÓ DE RESIDUS 
Titol 3 02 CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS 

 
 

1  I2R642E0                M3                                     Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de 
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat 

 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

1 PLASTIC  13,830  1,350  18,671 C#*D#*E#*F# 
2 FUSTA  12,570  1,350  16,970 C#*D#*E#*F# 
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AMIDAMENTS                                                                             Pàg.:          2 
 

3 FERRALLA  3,450  1,350  4,658 C#*D#*E#*F# 
4 RESTES VEGETALS  6,130  1,350  8,276 C#*D#*E#*F# 
5 ESPECIALS  0,240  1,350  0,324 C#*D#*E#*F# 
6         
7        C#*D#*E#*F# 
8        C#*D#*E#*F# 
9        C#*D#*E#*F# 

     TOTAL AMIDAMENT  48,899  
 

2        I2R6CI01                   U                                     Transport de 5 bidons de residus especials a centre de recollida i transferència. 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

1   0,500    0,500 C#*D#*E#*F# 
2        C#*D#*E#*F# 
3        C#*D#*E#*F# 
4        C#*D#*E#*F# 
5        C#*D#*E#*F# 
6        C#*D#*E#*F# 

     TOTAL AMIDAMENT  0,500  
 
 

Obra                                                      01           PRESSUPOST TORREBESSES 

Capítol                                                  01            GESTIÓ DE RESIDUS 

Titol 3                                                    03            DEPOSICIÓ DE RESIDUS 
 

 
 

1  I2RA6100                  T                                     Deposició  controlada  a  centre  de  reciclatge,  de  residus  de  formigó  inerts,  procedents  de  construcció  o 
demolició, amb codi 170101 segons el catàleg europeu de residus (orden mam/304/2002) 

 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

1 Acondicionament superfície  10,000 10,000 0,100 1,350 13,500 C#*D#*E#*F# 
2 per a gestió de residus        
3         
4        C#*D#*E#*F# 

     TOTAL AMIDAMENT  13,500  
 

2  I2RA6360                  T                                     Deposició  controlada  a  centre  de  reciclatge,  de  residus  barrejats  inerts  amb  una  densitat  >=  1,35  t/m3, 
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons el catàleg europeu de residus (orden 
mam/304/2002) 

 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

1 RESTES VEGETALS  7,365 1,350   9,943 C#*D#*E#*F# 
2         
3        C#*D#*E#*F# 
4        C#*D#*E#*F# 
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AMIDAMENTS                                                                             Pàg.:          3 
 
 

TOTAL AMIDAMENT                               9,943 

 
3  I2RA6500                  T                                     Deposició controlada  a centre de reciclatge, de residus barrejats no especials, procedents  de demolició, amb 

codi 170904 segons el catàleg europeu de residus (orden mam/304/2002) 
 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

1 PLASTIC  13,830 1,350   18,671 C#*D#*E#*F# 
2 FUSTA  12,570 1,350   16,970 C#*D#*E#*F# 
3 FERRALLA  3,450 1,350   4,658 C#*D#*E#*F# 

     TOTAL AMIDAMENT  40,299  
 

4  I2RA8E00                Kg                                     Deposició  controlada  a  centre  de  selecció  i  transferència,  de  residus  barrejats  especials,  procedents  de 
construcció o demolició, amb codi 170903* segons el catàleg europeu de residus (orden mam/304/2002) 

 
Num.     Text                                                                             Tipus                              [C]                             [D]                             [E]                             [F]                      TOTAL    Fórmula 

 
1   ESPECIALS                                                                            0,240                  1,350              900,000                                          291,600   C#*D#*E#*F# 

 
 

TOTAL AMIDAMENT                           291,600 
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P-1 

 
G219CI01 

 
M3 

 
Demolició de paviment

(QUATRE EUROS

 
P-2 

 
G3Z1U010 

 
M2 

 
Formigó de 15 n/mm2

10 cm de gruix, inclòs

   (NOU EUROS AMB

 
P-3 

 
I2R24200 

 
M3 

 
Classificació  a peu

decreto 105/2008,

   (VINT EUROS AMB

 
P-4 

 
I2R642E0 

 
M3 

 
Càrrega  amb  mitjans 

autoritzada de gestió

   (VINT-I-UN EUROS

 
P-5 

 
I2R6CI01 

 
U 

 
Transport de 5 bidons

   (CENT VUITANTA

 
P-6 

 
I2RA6100 

 
T 

 
Deposició  controlada 

construcció o demolició,

mam/304/2002) 
   (SIS EUROS AMB

 

 
P-7 

 

 
I2RA6360 

 

 
T 

 

 
Deposició controlada

1,35  t/m3,  procedents 

europeu de residus

   (VINT EUROS AMB

 

 
P-8 

 

 
I2RA6500 

 

 
T 

 

 
Deposició controlada

demolició, amb codi

   (SETANTA-VUIT EUROS

 
P-9 

 
I2RA8E00 

 
Kg 

 
Deposició  controlada 

procedents  de construcció 

residus (orden mam/304/2002)

   (ZERO EUROS AMB

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 

paviment de formigó 

EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS) 

n/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja

inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. 
MB TRENTA-CINC CENTIMS) 

peu d'obra de residus  de construcció  o demolició  en fraccions  segons 

105/2008, amb mitjans manuals 
MB CINQUANTA-DOS CENTIMS) 

mitjans  mecànics  i transport  de  residus  inerts  o no  especials  a instal·lació 

gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat 
UROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS) 

bidons de residus especials a centre de recollida i transferència. 
A-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS) 

controlada  a centre  de  reciclatge,  de residus  de formigó  inerts,  procedents 

o demolició, amb codi 170101 segons el catàleg europeu de residus (orden 

AMB VINT-I-NOU CENTIMS) 

controlada a centre de reciclatge, de residus barrejats inerts amb una densitat

procedents  de  construcció  o  demolició,  amb  codi  170107  segons  el  catàleg 

residus (orden mam/304/2002) 
AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS) 

controlada a centre de reciclatge, de residus barrejats no especials, procedents

codi 170904 segons el catàleg europeu de residus (orden mam/304/2002)

EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS) 

controlada  a centre  de  selecció  i transferència,  de  residus  barrejats  especials, 

construcció  o demolició,  amb  codi  170903*  segons  el catàleg  europeu 

mam/304/2002) 
AMB DOS CENTIMS) 

 

 
Pàg.:  1 

 

 
4,78 

 
€ 

neteja de 
 

9,35 
 

€ 

  

segons  real 

 
20,52 

 
€ 

  

tal·lació 
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20,63 
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QUADRE DE PREUS NÚMERO
 
 

 
P-1 G219CI01 M3 Demolició de paviment

    

P-2  G3Z1U010  M2  Formigó de 15 n/mm2

10 cm de gruix, inclòs

  
B060U110 

 
M3 

 
Formigó de 15 n/mm2

   

P-3 I2R24200 M3 Classificació  a peu 

decreto 105/2008, amb

    

P-4 I2R642E0 M3 Càrrega  amb  mitjan

autoritzada de gestió

    

P-5 I2R6CI01 U Transport de 5 bidons

 B2R5K000 U Transport de bidons

   

P-6 I2RA6100 T Deposició  controlada 

construcció o demolició,

mam/304/2002) 

  
 

B2RA61H0 

 
 

T 

 
 

Deposició controlada

   

P-7 I2RA6360 T Deposició controlada

1,35  t/m3,  procedents 

europeu de residus 

  
 

B2RA63G0 

 
 

T 

 
 

Deposició controlada

   

P-8 I2RA6500 T Deposició controlada

demolició, amb codi

  
B2RA6580 

 
T 

 
Deposició controlada

   

P-9 I2RA8E00 Kg Deposició  controlada 

procedents  de construcció 

residus (orden mam

  
 

B2RA8E00 

 
 

Kg 

 
 

Deposició controlada

   

NÚMERO 2  

paviment de formigó  
Altres conceptes

n/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de

inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. 

n/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàsti 
Altres conceptes

 d'obra de residus  de construcció  o demolició  en fraccions  segons  real 

amb mitjans manuals 

Altres conceptes

mitjans  mecànics  i transport  de  residus  inerts  o no  especials  a instal·lació 

gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat 

Altres conceptes

bidons de residus especials a centre de recollida i transferència. 
bidons de residus especials a centre de recollida i transferència 

Altres conceptes

controlada  a centre  de  reciclatge,  de residus  de formigó  inerts,  procedents  

o demolició, amb codi 170101 segons el catàleg europeu de residus (orden 

controlada a centre de reciclatge de residus  de formigó inerts amb una den 
Altres conceptes

controlada a centre de reciclatge, de residus barrejats inerts amb una densitat 

procedents  de  construcció  o  demolició,  amb  codi  170107  segons  el  catàleg 

 (orden mam/304/2002) 

controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densit 
Altres conceptes

controlada a centre de reciclatge, de residus barrejats no especials, procedents de 

codi 170904 segons el catàleg europeu de residus (orden mam/304/2002) 

controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una 
Altres conceptes

controlada  a centre  de  selecció  i transferència,  de  residus  barrejats  especials, 

construcció  o demolició,  amb  codi  170903*  segons  el catàleg  europeu 

mam/304/2002) 

controlada a centre de selecció i transferència, de residus barrejats especial 
Altres conceptes

 

 

Pàg.:  1 

4,78 € 
conceptes 4,78000 € 

de  9,35  € 

 
7,16625 

 
€ 

conceptes 2,18375 € 

real 20,52 
 

€ 

conceptes 
 

20,52000 
 

€ 

instal·lació 21,52 
 

€ 

conceptes 
 

21,52000 
 

€ 

182,91 
 

€ 

174,20000 € 
conceptes 8,71000 € 

 de 

(orden 

6,29 
 

€ 

 
 

5,99000 

 
 

€ 
conceptes 0,30000 € 

 >= 

catàleg 

20,63 
 

€ 

 
 

19,65000 

 
 

€ 
conceptes 0,98000 € 

de 

 
78,75 

 

€ 

 
75,00000 

 
€ 

conceptes 3,75000 € 

especials, 

europeu  de 

0,02 
 

€ 

 
 

0,02000 

 
 

€ 
conceptes 0,00000 € 
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost TORREBESSES

Capítol 01 GESTIÓ DE RESIDUS

Titol 3 01 CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

1 I2R24200 M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons real decreto 105/2008, amb mitjans manuals (P - 3)

20,52 22,943 470,79

2 G3Z1U010 M2 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió per
a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 2)

9,35 100,000 935,00

3 G219CI01 M3 Demolició de paviment de formigó (P - 1) 4,78 10,000 47,80

TOTAL Titol 3 01.01.01 1.453,59

Obra 01 Pressupost TORREBESSES

Capítol 01 GESTIÓ DE RESIDUS

Titol 3 02 CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS

1 I2R642E0 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 4)

21,52 48,899 1.052,31

2 I2R6CI01 U Transport de 5 bidons de residus especials a centre de recollida i
transferència. (P - 5)

182,91 0,500 91,46

TOTAL Titol 3 01.01.02 1.143,77

Obra 01 Pressupost TORREBESSES

Capítol 01 GESTIÓ DE RESIDUS

Titol 3 03 DEPOSICIÓ DE RESIDUS

1 I2RA6100 T Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus de formigó
inerts, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101
segons el catàleg europeu de residus (orden mam/304/2002) (P - 6)

6,29 13,500 84,92

2 I2RA6360 T Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus barrejats inerts
amb una densitat >= 1,35 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons el catàleg europeu de residus (orden
mam/304/2002) (P - 7)

20,63 9,943 205,12

3 I2RA6500 T Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus barrejats no
especials, procedents de demolició, amb codi 170904 segons el
catàleg europeu de residus (orden mam/304/2002) (P - 8)

78,75 40,299 3.173,55

4 I2RA8E00 Kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència, de residus
barrejats especials, procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons el catàleg europeu de residus (orden mam/304/2002)
(P - 9)

0,02 291,600 5,83

TOTAL Titol 3 01.01.03 3.469,42

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 1.453,59

Titol 3 01.01.02  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS 1.143,77

Titol 3 01.01.03  DEPOSICIÓ DE RESIDUS 3.469,42

Capítol 01.01  GESTIÓ DE RESIDUS 6.066,78

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6.066,78

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  GESTIÓ DE RESIDUS 6.066,78

Obra 01 Pressupost TORREBESSES 6.066,78

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6.066,78

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost TORREBESSES 6.066,78

6.066,78

euros



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Últim Full (GDR)  
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL Pàg.  1 
 
 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ........................................................................... 6.066,78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL PRESSUPOST                                                                                 € 6.066,78 
 
 

Aquest pressupost d'execució material puja a la quantitat de:        

sis mil seixanta-sis euros amb setanta-vuit centims 
 
 
 
 

Barcelona, maig de 2.012  
 

L´AUTOR DEL PROJECTE 
 
 
 
 
 
 
 

WALTER SALVADOR FRANCO 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

 El present Annex té com a finalitat aconseguir que les afeccions al trànsit i al medi 

ambient siguin les mínimes possibles durant el període d’execució dels treballs d’obra. Amb 

aquest objectiu s’ha realitzat una planificació de les diferents actuacions previstes. D’aquesta 

forma s’aconsegueix mantenir en servei el tram de carretera afectat i es garanteix que la 

interferència entre les esmentades obres i el trànsit sigui la mínima possible al llarg de les 

diferents fases d’execució. 

 

2. ACTUACIONS A DUR A TERME 
 
 L'obra consisteix en l'execució d'un enllaç a diferent nivell entre la C-12 i la LV-7004, 

que substituirà la intersecció existent, formada per una rotonda partida. 

 

 El nou enllaç d’accés central a Torrebesses està format per una rotonda al cantó oest i 

dos interseccions sense carril central de girs a l’est de la C-12, amb els corresponents ramals 

de connexió amb la C-12, i un vial de connexió que creua la carretera a través d’un nou pas 

inferior. L’obra també preveu l’ampliació de l’ obra de drenatge existent i l’execució d’un nou 

pont en la carretera C.-12 amb l’objectiu de complir les prescripcions especificades per l’ACA. 

 

 A més, l'obra comprèn l’execució de quatre camins i la creació d’un desviament 

provisional de la C-12 i de la LV-7004, per distribuir el trànsit durant l’execució de les obres. 

 

3. ORGANITZACIÓ DE LES OBRES 
 
 En aquest apartat es descriurà quina és la planificació de les obres ja descrites per tal 

de minimitzar l’afectació al trànsit. Aquesta planificació queda gràficament representada en els 

Plànols d’Organització i desenvolupament de l’obra presents al Document número 2: 

Plànols. Es distingeixen 4 fases: 

 

- FASE 1:  

• Reposició dels serveis afectats en la zona del camí 4 i del desviament de la C-12, 

per no interferir el trànsit. 

• La circulació del trànsit es realitza pel traçat inicial existent. 
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• Execució dels desviaments de la C-12 i de la LV-7004. Fins que no es finalitzi el 

desviament de la LV-7004 i es faci anar el trànsit d’aquesta pel desviament, no es 

podrà finalitzar el desviament de la C-12. Així, un cop acabat d’executar el 

desviament de la LV-7004 i posat en servei, es podrà enllestir les feines 

d’execució del desviament de la C-12 just a la zona d’intersecció d’aquest amb la 

LV-7004 inicial. Si no es desviés primer el trànsit de la LV-7004, tot posant en 

servei els dos desviaments a la vegada, ens trobaríem que el desviament de la C-

12 no es troba totalment executat. 

• Cal destacar també, que les dues zones d’intersecció entre el desviament de la C-

12 i la futura rotonda projectada seran d’execució definitiva, ja que un cop es 

procedeixi a la demolició d’aquest desviament a la Fase 4, la nova rotonda ja 

haurà d’estar donant servei al tràfic procedent dels nous ramals 2 i 3 i de la 

carretera LV-7004. 

 

- FASE 2:  

• Es tallen les carreteres C-12 i LV-7004, i la circulació del trànsit es realitza ara  

pels desviaments provisionals. 

• Reposició dels serveis afectats en la zona en execució de la C-12. 

• Execució de les estructures i de la resta d’obra on no hi ha tràfic, excepte 

l’afectada pels desviaments de la LV-7004 i de la C-12. 

 

- FASE 3: 

• La circulació del trànsit es realitza per la LV-7004 executada (i pel pas inferior 

nou) i pel desviament provisional de la C-12. 

• Execució d’obra a les zones d’intersecció del desviament de la LV-7004 amb el 

ramal 4, el tronc de la carretera C-12, el camí 1 i el tram final del camí 2. 

• Demolició de la part anul·lada del desviament provisional de la LV-7004. 
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- FASE 4: 

• Demolició del desviament provisional de la C-12. 

• Execució de la resta de l’obra, a la zona d’intersecció del desviament de la C-12 

amb el camí 4. 

• Posta en servei del nou enllaç. 

 

Es restableix el trànsit per la carretera C-12 i s'obre el nou enllaç que l’uneix amb la LV-7004. 

 

4. SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DURANT 

LES OBRES 
 

 La senyalització d’obres i la senyalització dels desviaments provisionals de trànsit que 

es deriven de l’execució de l’obra, i exposats anteriorment, es regiran pel que s’estableix a la 

“Instrucción de Carreteras 8.3-I.C. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS”, aprovada per Ordre 

Ministerial de 31 d’Agost de 1987 sobre “Señalización, balizamiento, limpieza, defensa y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado”. 

 

Els objectius fonamentals que es persegueixen són: 

• Informar l’usuari de la presència de les obres. 

• Ordenar la circulació en la zona afectada per aquestes. 

• Modificar el comportament de l’usuari, adaptant-lo a una situació no habitual 

representada per les obres i les seves circumstàncies específiques. 

• Aconseguir el màxim nivell de seguretat possible tant pels usuaris com pels treballadors 

de l’obra. 

  

 A la normativa esmentada es recull, a mode de catàleg, els diferents elements de 

senyalització, abalisament i defensa a emprar. 
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1.  CONSIDERACIONS GENERALS 
 

 En aquest annex es presenta un programa de treballs que pretén donar una idea del 

desenvolupament seqüencial de les principals activitats de l’obra. 

 

 El Pla de treballs es redacta en acompliment de l’article 132 del Reglament general de 

la Llei de Contractes de l’Administració Pública, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 

d’octubre de 2001 i de l’article 124.1 apartat "e" del Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny 

de Contractes de les Administracions Públiques (BOE 20/6/2000). 

 

 Evidentment, aquest Pla, respon a un plantejament de desenvolupament de l’obra, que 

en la pràctica pot sofrir moltes variacions. 

 

 Així, l’objectiu d’aquest planejament és poder servir de base al que, en un futur, hagi de 

presentar el contractista encarregat de portar les obres del present projecte. 

 

 Per aquests motius, el programa aquí indicat ha de ser pres a títol orientatiu, ja que la 

seva fixació a nivell de detall correspondrà a l’adjudicatari de la obra, tenint-ne en compte els 

medis amb els que gaudeixi i el rendiment dels equips, els quals hauran de contar amb la 

aprovació de la Direcció de l’Obra. 

 

2. UNITATS BÀSIQUES 
 

 Es consideren com unitats bàsiques d’obra les que a continuació s’indiquen: 

- Treballs previs i demolicions   

- Moviment de terres  

- Estructures  

- Drenatge  

- Ferms i paviments  

- Senyalització, abalisament i defenses  

- Recuperació ambiental  

- Serveis afectats 

- Desviament provisional 

- Partides alçades 
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3. TEMPS REQUERIT PER A L’EXECUCIÓ DE 

LES UNITATS BÀSIQUES 
 

 Coneguts els volums de les principals activitats bàsiques (veure Document Número 4: 

Pressupost) i els rendiments dels equips (s’han pres a partir dels existents en el banc de preus 

de GISA d’obra civil), s’estableix el temps d’execució requerit per a cada activitat, els quals es 

mostraran en el posterior diagrama de Gantt. 

 

 Així, el diagrama present en aquest Annex s’ha programat tenint com activitats les 

unitats d’obra més importants, on el termini d’execució de les obres definides en aquest 

projecte s’estima en deu (10) mesos . 
 

 

 

4. DIAGRAMA DE BARRES O DE GANTT 
 

 A continuació, es mostra un diagrama orientatiu de les activitats principals, en el qual es 

pot comprovar que la durada total de l’obra (període d’execució), tal i com s’ha esmentat, és 

d’aproximadament 10 mesos. 

 

Aquest diagrama del pla de treballs s’ha basat en les següents premisses: 

• El conjunt de les obres s’ha ordenat en unitats o grups d’unitats. 

• Els rendiments que s’han utilitzat són els indicats en la justificació de preus, o un 

múltiple dels mateixos. 

• S’han considerat jornades de vuit (8) hores i mesos de vint-i-dos (22) dies laborals. 

 

 El diagrama del pla de treballs que figura en aquest Annex inclou també el període de 

treballs de reposició de serveis. D’altra banda, el procés constructiu de les estructures es 

descriu en el Annex núm.9: Estructures. 

 



 
 
 

Id    

1  1. TORREBESSES 221 dies  
 

2  1.0. Inici 1 dia 

S-3  S

 
3  1.1. Treballs previs i 

demolicions  

 
30 dies  

4  1.1.1. Treballs previs 10 dies 
 

5  1.1.2. Demolicions 20 dies 
 

6  1.2. Moviment de terres 70 dies 
 

7  1.3. Estructures 110 dies 
 

8  1.4. Drenatge 60 dies 
 

9  1.5. Ferms 126 dies 
 

10  1.6. Senyalització, 
abalisament i defenses 

11  1.7. Recuperació 
ambiental 

 
15 dies 
 
15 dies 

12  1.8. Serveis afectats 25 dies 
 

13  1.9. Desviament 
provisional 

 
209 dies 

14  1.10. Partides alçades 220 dies  
 

15  1.10.1. D'abonament 
integre 

 
220 dies 

16  1.10.2. A justificar 220 dies 
 

17  1.11. Fi 1 dia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tasca  Divisió  
 

Nom de tasca  Duració  

   EN
M1  M2  M3  

S-2  S-1  S1  S2  S3  S4  S5  S6  S7  S8  S9

 Progrés Fita 

NLLAÇ A LA C-12 I LV-7004
M4  M5  

S9  S10  S11  S12  S13  S14  S15  S16  S17  S18  S19

Resum Tasca resumida Divisió  resumida

4. TORREBESSES. 
M6  M7  

S19  S20  S21  S22  S23  S24  S25  S26  S27  S28  S29

resumida Fita resumida Progrés resumit 

M8  M9  M10

S29  S30  S31  S32  S33  S34  S35  S36  S37  S38  S39  

Tasques  externes Resum del projecte 

M10 

 S40  S41  S42 
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1.  INTRODUCCIÓ 
 

 En aquest annex s’ha definit la classificació del contractista en el present Projecte: 

“Millora local de l’enllaç entre les carreteres C-12 i LV-7004 a Torrebesses, Segrià”.  

 

 Es proposa a continuació la Classificació del Contractista corresponent a les 

característiques de les obres projectades, segons el RDL 2/2000 pel qual s’aprova el text refós 

de la Llei 13/1995 de Contractes de les Administracions Públiques i el Reial Decret 1098/2001, 

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

Administracions Públiques. 

 

 

2. CLASSIFICACIÓ DELS CONTRACTISTES 
 

 D’acord amb les Normes anteriorment anomenades, el nombre de subgrups exigibles 

no ha de ser superior a quatre, i l’import parcial de cadascun d’ells ha de ser superior al 20 % 

del preu total del Contracte. Una vegada realitzat el procés anterior, s’aconsella les següents 

categories per als corresponents grups i subgrups. 

 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

A Moviment de terres i 
perforacions 

 
2 Explanacions 

 
d 

 
B Ponts, viaductes i grans 

estructures 
 

 
2 de formigó armat e 

G Vials i Pistes 

 
4 Ferms de mescles 

Bituminoses 
 

e 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

 En el present annex s’inclouen les justificacions relatives a l'import dels preus 

unitaris que figuren al Quadre de Preus núm.1 i que són els que han servit de base per  

a la determinació del Pressupost de l'obra. 

 

 Els preus que es presenten en l’esmentada justificació són d'Execució Material. 

 

2. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 

 La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de GISA,  

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

 

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

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

únic coeficient. 

 

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

indirectes que s’aplica a la justificació de preus. 

 

 El cost mínim d’indirectes per a tot tipus d’obra s’estima en un 5 %, augmentant-se en 

funció dels aspectes abans esmentats. 

 

• El percentatge de despeses indirectes que correspon aquesta obra és del 5,00 %. 

• Per raons de pressupost total, i atès que aquest és superior a 600.000 Euros (E.C. IVA inclòs) 

aplicant com a coeficient d’indirectes el percentatge a dalt esmentat, serà d’aplicació un 

percentatge d’increment del 0,00 %. 

• Per raons d’ubicació de l’obra, i atès que aquesta es troba a la comarca del Segrià serà 

d’aplicació un percentatge d’increment del 0,00 % 

 

 Així doncs el coeficient d’indirecte a aplicar a aq uest projecte és del 5,00 %. 
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3. LLISTAT DE JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 

 En aquest apartat es relacionen els costos corresponents a la Mà d’Obra, Maquinària, 

Materials, juntament amb els preus descompostos de les unitats d'obra d'aquest Projecte. 

Totes aquestes unitats són objecte d’amidament i abonament en el Pressupost. 

 

 La codificació de les unitats d'obra és la mateixa per a Justificació de Preus, 

Amidament, Quadres de Preus i Pressupost. 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 24,38000 €

A0121000 h Oficial 1a 23,02000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 24,22000 €

A013U001 h Ajudant 17,61000 €

A0140000 h Manobre 19,25000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,92000 €

A0160000 h Peó 17,01000 €
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MAQUINÀRIA

C110U005 h Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 2,64000 €

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 48,80000 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 62,84000 €

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 16,64000 €

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 14,67000 €

C110U085 h Fresadora de paviment 92,37000 €

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 47,04000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 58,54000 €

C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 56,87000 €

C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 103,87000 €

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 129,71000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 36,00000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 41,02000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 51,03000 €

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 62,40000 €

C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 105,02000 €

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 50,96000 €

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 54,71000 €

C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 43,46000 €

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 56,75000 €

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 63,01000 €

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 11,79000 €

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 8,30000 €

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 34,93000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 36,51000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 45,73000 €

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 69,01000 €

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 75,18000 €

C1501U05 h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents) 63,72000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 35,62000 €

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 40,94000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 37,14000 €

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 49,08000 €

C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 93,69000 €

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 6,92000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,75000 €

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 90,61000 €

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 27,39000 €

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 51,47000 €

C1709G0U h Estenedora de granulat 39,02000 €

C170E00U h Escombradora autopropulsada 36,80000 €

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 59,28000 €

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 62,72000 €

C17A20QU h Planta de formigó per a 60 m3/h 79,43000 €
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MAQUINÀRIA

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 34,03000 €

C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 39,00000 €

C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 27,28000 €

C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 35,66000 €

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 2,96000 €

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,48000 €

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 2,01000 €

C200U003 h Cisalla elèctrica 2,17000 €

C200U010 h Màquina taladradora 2,12000 €

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 3,30000 €

C3G5U001 h Equip d'excavació de pantalles amb cullera, trepant i col·locació de llots tixotròpics 164,86000 €

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 45,09000 €

CR71U010 h Hidrosembradora muntada sobre camió 32,20000 €

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 4,83000 €

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,15000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 15,85000 €

CZ1UU002 h Equip de maquinària especial per a fixació de làmina de betum asfàltic 4,62000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,11000 €

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 21,47000 €

B032U010 m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 11,57000 €

B032U100 m3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs, estreps i voltes d'estructures, inclòs
transport a l'obra

11,13000 €

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 18,89000 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 13,47000 €

B039U010 m3 Barreja de granulat per a sòl-ciment, mesurat després de la compactació 16,05000 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,03000 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,38000 €

B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 4,33000 €

B03DU105 m3 Sòl seleccionat tipus 3 especial procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 6,84000 €

B044U000 t Bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs transport a l'obra 9,29000 €

B051U022 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 83,17000 €

B051U024 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel 69,32000 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 312,36000 €

B055U010 t Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb elastòmers 498,66000 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,33000 €

B055U210 kg Emulsió bituminosa tipus ED, de color negre 0,60000 €

B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d 0,28000 €

B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m 0,45000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

61,42000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 64,56000 €

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 67,13000 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 70,60000 €

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 74,52000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 79,53000 €

B071U102 dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges 1,47000 €

B071UC01 m3 Morter M-80 78,71000 €

B08A1020 kg Producte filmogen per a formigó 2,32000 €

B09412C0 kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent 0,78000 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,02000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 1,11000 €

B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 0,62000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,44000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 211,79000 €

B0D629A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 18,03000 €

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 19,00000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,27000 €

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,75000 €

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 1,61000 €

B0DAU002 m2 Lloseta prefabricada de formigó precomprimit de 6 cm, per a encofrat perdut en ponts 26,09000 €

B0DFU001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 6,34000 €
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B0DZA000 l Desencofrant 2,51000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,28000 €

B3Z51000 kg Llot tixotròpic 0,15000 €

B3Z5U004 m Amortització d'encofrat metàl·lic per a junt de pantalles 159,09000 €

B3Z5U005 m Amortització de tub metàl·lic amb tolva per a formigonat de pantalles 79,54000 €

B4PA1U0B m Biga prefabricada de formigó pretesat, tipus doble T, de 140 cm de cantell, inclòs transport a l'obra 362,83000 €

B4PZU101 dm3 Neoprè tefló de qualsevol tipus, inclosa la xapa d'acer inoxidable 31,25000 €

B71190R0 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV+FP amb doble armadura de feltre de
fibra de vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2

8,40000 €

B774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb
resistència a la compressió de 150 kN/m2

6,08000 €

B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 1750 N

1,01000 €

B7B1U003 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N

1,41000 €

B7J1U005 m Perfil elastomèric d'ànima circular de 250 mm d'amplada, per a junt de dilatació intern 12,36000 €

B7J1U212 m Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú armat amb angulars i làmines d'acer
embegudes, per a un recorregut de 50 mm, inclòs perns d'ancoratge i reblerts amb morter sintètic

112,07000 €

B7Z1U002 u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòduls 1,06000 €

B7Z1U010 m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per a segellat de làmina de polietilè 1,40000 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 1,61000 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,31000 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,65000 €

B9651U05 m Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2 sèrie 1a 3,94000 €

B9H1U012 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica

21,27000 €

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica

20,76000 €

B9H3U004 t Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica

25,20000 €

BB12UC12 m Barana metàl·lica, tipus PMA2/12A, d'1,20 m d'alçària, incloent muntants amb ànima cada 2 m de
xapa de 6 mm de gruix, en forma de J invertida de cares corbes, amb quatre (4) tubs travessers de
60 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de fixació

161,73000 €

BBC1U010 u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport

41,81000 €

BBC1U130 u Panell direccional de 80x40 cm amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació
al suport

54,69000 €

BBM1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport

78,28000 €

BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport

118,96000 €

BBM1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport

93,87000 €

BBM1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport

58,42000 €

BBM1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport

115,56000 €

BBM1U177 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

208,24000 €
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BBM2U503 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, part proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material
auxiliar i captafars

28,06000 €

BBM2U521 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en calent, incloent dues tanques de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pal tubular de 120x55 mm, elements de fixació,
material auxiliar i captafars

66,64000 €

BBM2U584 u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors, pals tubulars de 100
mm o 120x55 mm, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar
i captafars

566,23000 €

BBM5U451 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2

251,58000 €

BBM5U452 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2

217,83000 €

BBM5U453 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització,
direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2

189,93000 €

BBM5U454 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2

170,81000 €

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 8,37000 €

BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit 17,79000 €

BBMZU126 u Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini

35,63000 €

BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de trànsit 0,67000 €

BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit

23,32000 €

BBMZU612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit

29,75000 €

BBMZU613 m Pal d'alumini de 114 o 140 mm de diàmetre, designació ME del Plec de Prescripcions, per a suport
de senyals de trànsit

53,54000 €

BBMZU614 m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MF del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit

86,39000 €

BBMZU615 m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MG del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit

119,25000 €

BBMZU621 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

63,26000 €

BBMZU622 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 114 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

70,02000 €

BBMZU623 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 140 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

82,29000 €

BD52U003 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 60x30 cm interiors
mínim

30,59000 €

BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, per a
drenatge

3,42000 €

BD5AU160 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, per a
drenatge

6,32000 €

BD5ZUC19 u Marc i reixa de 155x105 cm de fosa dúctil, per a 40 t de càrrega 402,60000 €

BD75U040 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cm 7,98000 €

BD75U060 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60 cm 16,84000 €

BD75U080 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 80 cm 25,88000 €

BD75U100 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 100 cm 40,80000 €

BD90U090 m Calaix prefabricat de formigó armat, de dimensions interior 4,00x3,35 m, 950,00000 €
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BDD1U002 u Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per a tubs 40,91000 €

BDD1U022 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 80 a 60 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària 28,18000 €

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t

105,98000 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre

5,58000 €

BFA1U110 m Tub de PVC, DN 110 mm, PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

2,65000 €

BFA1U112 m Tub de PVC, DN 125 mm, PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

3,48000 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 6,62000 €

BR34U001 kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20% d'àcids húmics 0,14000 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 8,05000 €

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,35000 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,81000 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,85000 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticament 3,19000 €
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P-1 G214U020 m3 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

Rend.: 2,500 51,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 24,38000 = 1,95040

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 23,02000 = 2,30200

A0150000 h Manobre especialista 1,250 /R x 19,92000 = 9,96000

Subtotal: 14,21240 14,21240

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,100 /R x 45,73000 = 1,82920

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

1,000 /R x 62,84000 = 25,13600

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,050 /R x 58,54000 = 1,17080

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,250 /R x 3,48000 = 0,34800

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 16,64000 = 6,65600

Subtotal: 35,14000 35,14000

COST DIRECTE 49,35240
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,46762

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,82002

P-2 G219U030 m2 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

Rend.: 15,000 6,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 24,38000 = 0,32507

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 1,32800

Subtotal: 1,65307 1,65307

Maquinària

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 48,80000 = 3,25333

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,100 /R x 58,54000 = 0,39027

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 36,51000 = 0,48680

Subtotal: 4,13040 4,13040
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COST DIRECTE 5,78347
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,28917

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,07264

P-3 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 19,400 4,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 24,38000 = 0,25134

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 1,02680

Subtotal: 1,27814 1,27814

Maquinària

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,100 /R x 58,54000 = 0,30175

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 36,51000 = 0,37639

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 48,80000 = 2,51546

Subtotal: 3,19360 3,19360

COST DIRECTE 4,47174
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22359

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,69533

P-4 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Rend.: 17,500 3,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 1,31543

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 1,13829

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 24,38000 = 0,27863

Subtotal: 2,73235 2,73235

Maquinària

C110U005 h Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 1,000 /R x 2,64000 = 0,15086

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

1,000 /R x 14,67000 = 0,83829

Subtotal: 0,98915 0,98915

COST DIRECTE 3,72150
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18608

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,90758

P-5 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la superfície

Rend.: 722,000 0,76 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 24,38000 = 0,01013

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 0,03188

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,92000 = 0,05518

Subtotal: 0,09719 0,09719

Maquinària

C110U085 h Fresadora de paviment 1,000 /R x 92,37000 = 0,12794

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

1,000 /R x 47,04000 = 0,06515

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 69,01000 = 0,38233

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 36,80000 = 0,05097

Subtotal: 0,62639 0,62639

COST DIRECTE 0,72358
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03618

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,75976

P-6 G219U300 m2 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

Rend.: 200,000 0,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 24,38000 = 0,01219

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 0,09960

Subtotal: 0,11179 0,11179

Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,250 /R x 35,62000 = 0,04453

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

0,400 /R x 47,04000 = 0,09408

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,500 /R x 36,51000 = 0,09128

C170E00U h Escombradora autopropulsada 0,500 /R x 36,80000 = 0,09200

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,000 /R x 62,40000 = 0,31200

Subtotal: 0,63389 0,63389

COST DIRECTE 0,74568
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03728

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,78296

P-7 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o
abocador de barrera de seguretat metàl·lica de
secció doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2 , inclòs
part proporcional de suports

Rend.: 40,000 4,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 24,38000 = 0,12190

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 0,48125

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 23,02000 = 0,11510

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,92000 = 1,99200

Subtotal: 2,71025 2,71025

Maquinària

C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

0,500 /R x 56,87000 = 0,71088

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 1,000 /R x 34,93000 = 0,87325

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,48000 = 0,08700

Subtotal: 1,67113 1,67113

COST DIRECTE 4,38138
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21907

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,60045

P-8 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants

Rend.: 3,000 33,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,500 /R x 19,92000 = 9,96000

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 24,38000 = 2,03167

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 7,67333

Subtotal: 19,66500 19,66500

Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,200 /R x 41,02000 = 2,73467

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,200 /R x 34,93000 = 2,32867

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 37,14000 = 2,47600

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,48000 = 1,16000

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,200 /R x 48,80000 = 3,25333

Subtotal: 11,95267 11,95267

COST DIRECTE 31,61767
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,58088

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,19855

P-9 G21DU040 m Demolició de claveguera de tub de formigó de
diàmetre interior < 100 cm, inclosa solera i
recobriment de formigó, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 4,000 41,53 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 24,38000 = 1,21900

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 4,81250

Subtotal: 6,03150 6,03150

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,000 /R x 45,73000 = 11,43250

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

1,000 /R x 62,84000 = 15,71000

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,500 /R x 51,03000 = 6,37875

Subtotal: 33,52125 33,52125

COST DIRECTE 39,55275
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,97764

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,53039

P-10 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 68,000 2,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,203 /R x 24,38000 = 0,07278

A0150000 h Manobre especialista 0,998 /R x 19,92000 = 0,29236

Subtotal: 0,36514 0,36514

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,003 /R x 45,73000 = 1,34702

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

0,998 /R x 47,04000 = 0,69038

Subtotal: 2,03740 2,03740

COST DIRECTE 2,40254
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12013

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,52267

P-11 G221U113 m3 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

Rend.: 136,000 3,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,252 /R x 24,38000 = 0,04517
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A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 0,14647

Subtotal: 0,19164 0,19164

Maquinària

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,680 /R x 62,84000 = 0,31420

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

1,000 /R x 129,71000 = 0,95375

C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 0,298 /R x 105,02000 = 0,23012

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 3,000 /R x 75,18000 = 1,65838

Subtotal: 3,15645 3,15645

COST DIRECTE 3,34809
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16740

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,51549

P-12 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 31,300 8,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,425 /R x 24,38000 = 0,33104

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 0,63642

Subtotal: 0,96746 0,96746

Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

1,000 /R x 51,03000 = 1,63035

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 3,000 /R x 45,73000 = 4,38307

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,375 /R x 62,84000 = 0,75288

Subtotal: 6,76630 6,76630

COST DIRECTE 7,73376
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,38669

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,12045

P-13 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

Rend.: 370,000 0,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,406 /R x 19,92000 = 0,07570

A0112000 h Cap de colla 0,296 /R x 24,38000 = 0,01950

Subtotal: 0,09520 0,09520
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Maquinària

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,185 /R x 58,54000 = 0,02927

C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

0,185 /R x 103,87000 = 0,05194

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,999 /R x 62,40000 = 0,16848

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,185 /R x 54,71000 = 0,02736

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 0,999 /R x 63,01000 = 0,17013

C1501U05 h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a
grans pendents)

0,333 /R x 63,72000 = 0,05735

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,518 /R x 35,62000 = 0,04987

Subtotal: 0,55440 0,55440

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,11000 = 0,05550

Subtotal: 0,05550 0,05550

COST DIRECTE 0,70510
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03526

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,74036

P-14 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 160,000 5,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,007 /R x 19,92000 = 0,12537

A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 24,38000 = 0,03017

Subtotal: 0,15554 0,15554

Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 35,62000 = 0,11020

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,007 /R x 63,01000 = 0,39657

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 54,71000 = 0,16926

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,007 /R x 62,40000 = 0,39273

Subtotal: 1,06876 1,06876

Materials

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per
extracció i transport a l'obra

1,200      x 3,03000 = 3,63600

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,11000 = 0,05550

Subtotal: 3,69150 3,69150

COST DIRECTE 4,91580
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24579

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,16159
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P-15 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la
pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric

Rend.: 160,000 1,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,007 /R x 19,92000 = 0,12537

A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 24,38000 = 0,03017

Subtotal: 0,15554 0,15554

Maquinària

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,007 /R x 62,40000 = 0,39273

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 35,62000 = 0,11020

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 54,71000 = 0,16926

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,007 /R x 63,01000 = 0,39657

Subtotal: 1,06876 1,06876

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,11000 = 0,05550

Subtotal: 0,05550 0,05550

COST DIRECTE 1,27980
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06399

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,34379

P-16 G227U110 m3 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

Rend.: 140,000 6,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,005 /R x 19,25000 = 0,13819

A0112000 h Cap de colla 0,255 /R x 24,38000 = 0,04441

Subtotal: 0,18260 0,18260

Maquinària

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,005 /R x 62,40000 = 0,44794

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,005 /R x 63,01000 = 0,45232

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 54,71000 = 0,19344

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 35,62000 = 0,12594

Subtotal: 1,21964 1,21964

Materials

B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra

1,200      x 4,33000 = 5,19600

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,11000 = 0,05550
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Subtotal: 5,25150 5,25150

COST DIRECTE 6,65374
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,33269

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,98643

P-17 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 19,200 4,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 24,38000 = 0,31745

A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 19,92000 = 1,24500

Subtotal: 1,56245 1,56245

Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 35,62000 = 0,18552

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 11,79000 = 0,61406

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,500 /R x 51,03000 = 1,32891

Subtotal: 2,12849 2,12849

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,11000 = 0,05550

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra

1,200      x 0,38000 = 0,45600

Subtotal: 0,51150 0,51150

COST DIRECTE 4,20244
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21012

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,41256

P-18 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de
formigó, amb material procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 56,000 3,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,302 /R x 24,38000 = 0,13148

A0150000 h Manobre especialista 1,999 /R x 19,92000 = 0,71107

Subtotal: 0,84255 0,84255

Maquinària

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,002 /R x 11,79000 = 0,21096

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,202 /R x 35,62000 = 0,12849

C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 1,002 /R x 43,46000 = 0,77762
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C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

1,002 /R x 51,03000 = 0,91307

Subtotal: 2,03014 2,03014

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,11000 = 0,05550

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra

1,200      x 0,38000 = 0,45600

Subtotal: 0,51150 0,51150

COST DIRECTE 3,38419
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16921

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,55340

P-19 G228U022 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de
formigó, amb material procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 56,000 6,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,302 /R x 24,38000 = 0,13148

A0150000 h Manobre especialista 1,999 /R x 19,92000 = 0,71107

Subtotal: 0,84255 0,84255

Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

1,002 /R x 51,03000 = 0,91307

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,202 /R x 35,62000 = 0,12849

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,002 /R x 11,79000 = 0,21096

C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 1,002 /R x 43,46000 = 0,77762

Subtotal: 2,03014 2,03014

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,11000 = 0,05550

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per
extracció i transport a l'obra

1,200      x 3,03000 = 3,63600

Subtotal: 3,69150 3,69150

COST DIRECTE 6,56419
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,32821

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,89240

P-20 G228U065 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures
de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó,
amb sòl seleccionat tipus 3 especial, procedent de
préstec, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

Rend.: 70,000 11,09 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,998 /R x 19,92000 = 0,56857

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 24,38000 = 0,10449

Subtotal: 0,67306 0,67306

Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,198 /R x 35,62000 = 0,10075

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,002 /R x 11,79000 = 0,16877

C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 1,002 /R x 43,46000 = 0,62210

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

1,002 /R x 51,03000 = 0,73046

Subtotal: 1,62208 1,62208

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,11000 = 0,05550

B03DU105 m3 Sòl seleccionat tipus 3 especial procedent de préstec,
inclòs transport a l'obra

1,200      x 6,84000 = 8,20800

Subtotal: 8,26350 8,26350

COST DIRECTE 10,55864
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,52793

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,08657

P-21 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera
d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de
drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i
testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa
i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 12,500 19,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 1,59360

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 24,38000 = 0,48760

Subtotal: 2,08120 2,08120

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,500 /R x 36,00000 = 1,44000

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,200 /R x 35,62000 = 0,56992

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 11,79000 = 0,94320

Subtotal: 2,95312 2,95312

Materials

B032U100 m3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de
murs, estreps i voltes d'estructures, inclòs transport a
l'obra

1,200      x 11,13000 = 13,35600

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,11000 = 0,05550
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Subtotal: 13,41150 13,41150

COST DIRECTE 18,44582
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,92229

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,36811

P-22 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones
no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 800,000 0,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,960 /R x 19,92000 = 0,02390

A0112000 h Cap de colla 0,240 /R x 24,38000 = 0,00731

Subtotal: 0,03121 0,03121

Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 2,000 /R x 36,51000 = 0,09128

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,960 /R x 58,54000 = 0,07025

Subtotal: 0,16153 0,16153

COST DIRECTE 0,19274
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00964

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,20238

P-23 G3G5U130 m2 Execució de pantalla de 80 cm de gruix, amb formigó
HA-25 i llots tixotròpics, incloent excavació en
qualsevol tipus de terreny amb parts proporcionals de
roca amb utilització de trepant, col·locació
d'armadures (sense subministrament, elaboració i
muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i transport
dels productes de excavació a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 1,350 256,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,387 /R x 19,92000 = 20,46596

A0121000 h Oficial 1a 0,387 /R x 23,02000 = 6,59907

A0112000 h Cap de colla 0,194 /R x 24,38000 = 3,50350

Subtotal: 30,56853 30,56853

Maquinària

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

0,194 /R x 6,15000 = 0,88378
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C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 0,194 /R x 93,69000 = 13,46360

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,070 /R x 45,73000 = 2,37119

C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

0,035 /R x 56,87000 = 1,47441

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,194 /R x 15,85000 = 2,27770

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,194 /R x 1,75000 = 0,25148

C3G5U001 h Equip d'excavació de pantalles amb cullera, trepant i
col·locació de llots tixotròpics

1,000 /R x 164,86000 = 122,11852

Subtotal: 142,84068 142,84068

Materials

B3Z5U005 m Amortització de tub metàl·lic amb tolva per a
formigonat de pantalles

0,004      x 79,54000 = 0,31816

B3Z5U004 m Amortització d'encofrat metàl·lic per a junt de
pantalles

0,005      x 159,09000 = 0,79545

B3Z51000 kg Llot tixotròpic 20,000      x 0,15000 = 3,00000

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,004      x 211,79000 = 0,84716

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,932      x 70,60000 = 65,79920

Subtotal: 70,75997 70,75997

COST DIRECTE 244,16918
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,20846

COST EXECUCIÓ MATERIAL 256,37764

P-24 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base
d'assentament, col·locació i vibrat

Rend.: 16,000 76,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,25000 = 2,40625

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 1,43875

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 24,38000 = 0,38094

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,61000 = 1,10063

Subtotal: 5,32657 5,32657

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,75000 = 0,21875

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,333 /R x 90,61000 = 1,88582

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 15,85000 = 0,99063

Subtotal: 3,09520 3,09520

Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 61,42000 = 64,49100

Subtotal: 64,49100 64,49100
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COST DIRECTE 72,91277
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,64564

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,55841

P-25 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 23,400 87,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 1,96752

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 24,38000 = 1,04188

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 17,61000 = 1,50513

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,25000 = 1,64530

Subtotal: 6,15983 6,15983

Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 15,85000 = 0,81282

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,600 /R x 90,61000 = 2,32333

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 1,75000 = 0,17949

Subtotal: 3,31564 3,31564

Materials

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 70,60000 = 74,13000

Subtotal: 74,13000 74,13000

COST DIRECTE 83,60547
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,18027

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,78574

P-26 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 24,000 91,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 23,02000 = 2,87750

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 17,61000 = 1,46750

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 24,38000 = 1,01583

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,25000 = 1,60417

Subtotal: 6,96500 6,96500

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 4,800 /R x 1,75000 = 0,35000

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 15,85000 = 0,79250

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 1,200 /R x 90,61000 = 4,53050

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,200 /R x 6,15000 = 0,30750

Subtotal: 5,98050 5,98050

Materials

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 70,60000 = 74,13000
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Subtotal: 74,13000 74,13000

COST DIRECTE 87,07550
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,35378

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,42928

P-27 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 36,000 98,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 19,25000 = 3,20833

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 17,61000 = 0,97833

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 23,02000 = 2,55778

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 24,38000 = 0,67722

Subtotal: 7,42166 7,42166

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 8,000 /R x 1,75000 = 0,38889

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 2,400 /R x 90,61000 = 6,04067

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 2,400 /R x 15,85000 = 1,05667

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,200 /R x 6,15000 = 0,20500

Subtotal: 7,69123 7,69123

Materials

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 74,52000 = 78,24600

Subtotal: 78,24600 78,24600

COST DIRECTE 93,35889
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,66794

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,02683

P-28 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i bloc de
pedra entre 20 i 50 kg, inclòs preparació de la base
d'assentament, col·locació i curat

Rend.: 18,000 52,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,25000 = 2,13889

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 1,27889

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 24,38000 = 0,27089

Subtotal: 3,68867 3,68867

Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

1,000 /R x 41,02000 = 2,27889

Subtotal: 2,27889 2,27889
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Materials

B044U000 t Bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs transport a l'obra 1,450      x 9,29000 = 13,47050

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,500      x 61,42000 = 30,71000

Subtotal: 44,18050 44,18050

COST DIRECTE 50,14806
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,50740

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,65546

P-29 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

Rend.: 270,000 1,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 2,673 /R x 17,61000 = 0,17434

A0121000 h Oficial 1a 2,673 /R x 23,02000 = 0,22790

A0112000 h Cap de colla 0,243 /R x 24,38000 = 0,02194

Subtotal: 0,42418 0,42418

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,189 /R x 37,14000 = 0,02600

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,675 /R x 2,01000 = 0,00503

C200U003 h Cisalla elèctrica 0,675 /R x 2,17000 = 0,00543

Subtotal: 0,03646 0,03646

Materials

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010      x 1,02000 = 0,01020

B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 1,050      x 0,62000 = 0,65100

Subtotal: 0,66120 0,66120

COST DIRECTE 1,12184
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05609

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,17793

P-30 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist Rend.: 8,750 33,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 19,25000 = 6,60000

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 23,02000 = 10,52343

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 24,38000 = 2,78629

A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 17,61000 = 6,03771

Subtotal: 25,94743 25,94743

Maquinària

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,15000 = 0,70286

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 49,08000 = 1,12183

Subtotal: 1,82469 1,82469
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Materials

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,28000 = 0,51200

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

1,000      x 1,27000 = 1,27000

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

0,030      x 19,00000 = 0,57000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,44000 = 1,32000

B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,51000 = 0,18825

Subtotal: 3,86025 3,86025

COST DIRECTE 31,63237
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,58162

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,21399

P-31 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist Rend.: 8,100 38,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 19,25000 = 7,12963

A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 17,61000 = 6,52222

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 23,02000 = 11,36790

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 24,38000 = 3,00988

Subtotal: 28,02963 28,02963

Maquinària

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,15000 = 0,75926

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 49,08000 = 1,21185

Subtotal: 1,97111 1,97111

Materials

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,28000 = 0,51200

B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,51000 = 0,18825

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,44000 = 1,32000

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

0,030      x 19,00000 = 0,57000

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22
mm, per a 3 usos

1,000      x 3,75000 = 3,75000

Subtotal: 6,34025 6,34025

COST DIRECTE 36,34099
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,81705

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,15804

P-32 G4D8U020 m2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb
llosetes prefabricades de 6 cm de gruix, inclòs
col·locació

Rend.: 22,000 36,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 1,04636
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A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 24,38000 = 1,10818

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,61000 = 0,80045

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 0,87500

Subtotal: 3,82999 3,82999

Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 1,000 /R x 49,08000 = 2,23091

Subtotal: 2,23091 2,23091

Materials

B0DAU002 m2 Lloseta prefabricada de formigó precomprimit de 6
cm, per a encofrat perdut en ponts

1,100      x 26,09000 = 28,69900

Subtotal: 28,69900 28,69900

COST DIRECTE 34,75990
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,73800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,49790

P-33 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri,
inclosa la preparació de la base

Rend.: 60,000 11,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 17,61000 = 0,88050

A0121000 h Oficial 1a 4,002 /R x 23,02000 = 1,53543

A0112000 h Cap de colla 1,002 /R x 24,38000 = 0,40715

A0150000 h Manobre especialista 1,998 /R x 19,92000 = 0,66334

Subtotal: 3,48642 3,48642

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,126 /R x 36,00000 = 0,07560

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,498 /R x 49,08000 = 0,40736

Subtotal: 0,48296 0,48296

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,150      x 0,44000 = 0,06600

B032U010 m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

0,033      x 11,57000 = 0,38181

B0DFU001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 1,000      x 6,34000 = 6,34000

Subtotal: 6,78781 6,78781

COST DIRECTE 10,75719
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,53786

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,29505

P-34 G4L1U110 m Biga prefabricada de formigó amb armadures
pretesades, tipus doble T, de 140 cm de cantell,
totalment col·locada

Rend.: 8,000 431,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 24,38000 = 3,04750

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,92000 = 9,96000

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 23,02000 = 11,51000

Subtotal: 24,51750 24,51750

Maquinària

C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 2,000 /R x 93,69000 = 23,42250

Subtotal: 23,42250 23,42250

Materials

B4PA1U0B m Biga prefabricada de formigó pretesat, tipus doble T,
de 140 cm de cantell, inclòs transport a l'obra

1,000      x 362,83000 = 362,83000

Subtotal: 362,83000 362,83000

COST DIRECTE 410,77000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,53850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 431,30850

P-35 G4Z7U012 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts,
amb perfil de cautxú armat, per a absorbir moviments
de 50 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i
fixacions macàniques, inclòs formació de la caixa

Rend.: 1,250 216,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 18,41600

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,92000 = 31,87200

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 24,38000 = 19,50400

Subtotal: 69,79200 69,79200

Maquinària

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

0,333 /R x 14,67000 = 3,90809

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

0,667 /R x 16,64000 = 8,87910

C200U010 h Màquina taladradora 1,000 /R x 2,12000 = 1,69600

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 4,83000 = 3,86400

Subtotal: 18,34719 18,34719

Materials

B7J1U212 m Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú
armat amb angulars i làmines d'acer embegudes, per
a un recorregut de 50 mm, inclòs perns d'ancoratge i
reblerts amb morter sintètic

1,050      x 112,07000 = 117,67350

Subtotal: 117,67350 117,67350
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COST DIRECTE 205,81269
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,29063

COST EXECUCIÓ MATERIAL 216,10332

P-36 G4ZBU030 dm3 Suport de neoprè tefló de qualsevol tipus, inclosa la
part proporcional de xapa d'acer inoxidable i morter
d'anivellament, col·locat

Rend.: 4,600 44,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 24,38000 = 1,32500

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 5,00435

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 4,18478

Subtotal: 10,51413 10,51413

Materials

B071U102 dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a
rebliments i ancoratges

0,500      x 1,47000 = 0,73500

B4PZU101 dm3 Neoprè tefló de qualsevol tipus, inclosa la xapa d'acer
inoxidable

1,000      x 31,25000 = 31,25000

Subtotal: 31,98500 31,98500

COST DIRECTE 42,49913
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,12496

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,62409

P-37 G711U010 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat
LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de
tauler de pont, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment acabada

Rend.: 22,000 15,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 24,38000 = 0,55409

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 2,09273

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 17,61000 = 1,60091

Subtotal: 4,24773 4,24773

Maquinària

CZ1UU002 h Equip de maquinària especial per a fixació de làmina
de betum asfàltic

2,000 /R x 4,62000 = 0,42000

Subtotal: 0,42000 0,42000

Materials

B055U210 kg Emulsió bituminosa tipus ED, de color negre 0,300      x 0,60000 = 0,18000

B09412C0 kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent 2,000      x 0,78000 = 1,56000

B71190R0 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-FV+FP amb doble armadura de feltre de fibra de
vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2

1,050      x 8,40000 = 8,82000
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Subtotal: 10,56000 10,56000

COST DIRECTE 15,22773
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,76139

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,98912

P-38 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls
de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb
resistència a la compressió de 150 kN/m2, per a
drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment col·locada

Rend.: 30,000 13,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 17,61000 = 1,17400

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 24,38000 = 0,40633

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 1,53467

Subtotal: 3,11500 3,11500

Materials

B7Z1U010 m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm
d'amplària per a segellat de làmina de polietilè

0,600      x 1,40000 = 0,84000

B774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls
de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb
resistència a la compressió de 150 kN/m2

1,100      x 6,08000 = 6,68800

B7Z1U002 u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb
nòduls

2,000      x 1,06000 = 2,12000

Subtotal: 9,64800 9,64800

COST DIRECTE 12,76300
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,63815

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,40115

P-39 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i
horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

Rend.: 25,000 2,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 24,38000 = 0,19504

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,92000 = 1,59360

Subtotal: 1,78864 1,78864

Materials

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
ECI

1,800      x 0,33000 = 0,59400

Subtotal: 0,59400 0,59400
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COST DIRECTE 2,38264
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11913

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,50177

P-40 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col·locat

Rend.: 48,000 2,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 24,38000 = 0,05079

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 0,47958

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,61000 = 0,36688

Subtotal: 0,89725 0,89725

Materials

B7B1U003 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 2350 N

1,100      x 1,41000 = 1,55100

Subtotal: 1,55100 1,55100

COST DIRECTE 2,44825
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12241

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,57066

P-41 G7J1U005 m Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima
circular, de 250 mm d'amplària, inclòs part
proporcional de creuaments, angles, unions i perdues
per retalls, col·locat a l'interior

Rend.: 11,000 17,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 24,38000 = 0,44327

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,61000 = 1,60091

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 2,09273

Subtotal: 4,13691 4,13691

Materials

B7J1U005 m Perfil elastomèric d'ànima circular de 250 mm
d'amplada, per a junt de dilatació intern

1,050      x 12,36000 = 12,97800

Subtotal: 12,97800 12,97800
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COST DIRECTE 17,11491
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,85575

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,97066

P-42 G91AU015 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció
de S-EST3, amb sòl procedent de préstec i amb
ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N,
inclòs estesa, disgregació, humectació o desecació
del sòl, distribució del conglomerant, mescla i
compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric

Rend.: 70,000 16,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 5,000 /R x 19,92000 = 1,42286

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 24,38000 = 0,08707

Subtotal: 1,50993 1,50993

Maquinària

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,000 /R x 62,40000 = 0,89143

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 56,75000 = 0,81071

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 40,94000 = 0,29243

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,500 /R x 54,71000 = 0,39079

Subtotal: 2,38536 2,38536

Materials

B051U022 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,096      x 83,17000 = 7,98432

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per
extracció i transport a l'obra

1,200      x 3,03000 = 3,63600

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,11000 = 0,05550

Subtotal: 11,67582 11,67582

COST DIRECTE 15,57111
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,77856

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,34967

P-43 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 140,000 18,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 0,14229

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 24,38000 = 0,08707

Subtotal: 0,22936 0,22936

Maquinària

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 40,94000 = 0,14621
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C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 56,75000 = 0,40536

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 54,71000 = 0,39079

Subtotal: 0,94236 0,94236

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,11000 = 0,05550

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,200      x 13,47000 = 16,16400

Subtotal: 16,21950 16,21950

COST DIRECTE 17,39122
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,86956

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,26078

P-44 G935U012 m3 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

Rend.: 55,000 36,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 0,36218

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 24,38000 = 0,22164

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 0,41855

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,25000 = 0,70000

Subtotal: 1,70237 1,70237

Maquinària

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,000 /R x 63,01000 = 1,14564

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

1,000 /R x 58,54000 = 1,06436

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 69,01000 = 5,01891

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 40,94000 = 0,37218

C1709G0U h Estenedora de granulat 1,000 /R x 39,02000 = 0,70945

C17A20QU h Planta de formigó per a 60 m3/h 1,000 /R x 79,43000 = 1,44418

Subtotal: 9,75472 9,75472

Materials

B039U010 m3 Barreja de granulat per a sòl-ciment, mesurat després
de la compactació

1,000      x 16,05000 = 16,05000

B0111000 m3 Aigua 0,150      x 1,11000 = 0,16650

B051U024 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, a granel

0,096      x 69,32000 = 6,65472

Subtotal: 22,87122 22,87122
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COST DIRECTE 34,32831
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,71642

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,04473

P-45 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

Rend.: 30,000 20,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 24,38000 = 0,81267

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 23,02000 = 3,06933

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 19,25000 = 3,85000

Subtotal: 7,73200 7,73200

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,251 /R x 36,00000 = 0,30120

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,15000 = 0,20500

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,75000 = 0,05833

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,251 /R x 45,73000 = 0,38261

Subtotal: 0,94714 0,94714

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,51000 = 0,05020

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,28000 = 0,12800

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,44000 = 0,88000

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,021      x 79,53000 = 1,67013

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,066      x 61,42000 = 4,05372

B9651U05 m Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus
T-2 sèrie 1a

1,050      x 3,94000 = 4,13700

Subtotal: 10,91905 10,91905

COST DIRECTE 19,59819
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,97991

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,57810

P-46 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat
calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

Rend.: 110,000 30,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 24,38000 = 0,22164
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A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 0,41855

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,92000 = 0,72436

Subtotal: 1,36455 1,36455

Maquinària

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 69,01000 = 4,39155

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 51,47000 = 0,46791

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 59,28000 = 0,53891

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 62,72000 = 0,57018

Subtotal: 5,96855 5,96855

Materials

B9H1U012 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat
calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 21,27000 = 21,27000

Subtotal: 21,27000 21,27000

COST DIRECTE 28,60310
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,43016

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,03326

P-47 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat
calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

Rend.: 120,000 28,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,92000 = 0,66400

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 0,38367

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 24,38000 = 0,20317

Subtotal: 1,25084 1,25084

Maquinària

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 69,01000 = 4,02558

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 51,47000 = 0,42892

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 59,28000 = 0,49400

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 62,72000 = 0,52267

Subtotal: 5,47117 5,47117

Materials

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat
calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 20,76000 = 20,76000

Subtotal: 20,76000 20,76000

COST DIRECTE 27,48201
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,37410

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,85611
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P-48 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de
trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2

Rend.: 1.660,000 2,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 0,02773

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,92000 = 0,04800

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 24,38000 = 0,01469

Subtotal: 0,09042 0,09042

Maquinària

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 69,01000 = 0,29101

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 51,47000 = 0,03101

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 59,28000 = 0,03571

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 62,72000 = 0,03778

Subtotal: 0,39551 0,39551

Materials

B9H3U004 t Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

0,060      x 25,20000 = 1,51200

Subtotal: 1,51200 1,51200

COST DIRECTE 1,99793
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09990

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,09783

P-49 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles
bituminoses

Rend.: 1,000 327,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 1,000      x 312,36000 = 312,36000

Subtotal: 312,36000 312,36000

COST DIRECTE 312,36000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,61800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 327,97800

P-50 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb
elastòmers, per a mescles bituminoses

Rend.: 1,000 523,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B055U010 t Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb
elastòmers

1,000      x 498,66000 = 498,66000

Subtotal: 498,66000 498,66000
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COST DIRECTE 498,66000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 24,93300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 523,59300

P-51 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-1d sobre ferm nou

Rend.: 750,000 0,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 0,02656

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 0,03069

Subtotal: 0,05725 0,05725

Maquinària

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 27,39000 = 0,03652

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 36,80000 = 0,04907

Subtotal: 0,08559 0,08559

Materials

B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus ECR-1d

0,600      x 0,28000 = 0,16800

Subtotal: 0,16800 0,16800

COST DIRECTE 0,31084
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01554

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,32638

P-52 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-2d-m sobre ferm nou

Rend.: 750,000 0,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 0,03069

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 0,02656

Subtotal: 0,05725 0,05725

Maquinària

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 27,39000 = 0,03652

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 36,80000 = 0,04907

Subtotal: 0,08559 0,08559

Materials

B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum,
tipus ECR-2d-m

0,500      x 0,45000 = 0,22500

Subtotal: 0,22500 0,22500

COST DIRECTE 0,36784
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01839

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,38623
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P-53 G9J2U010 m2 Reg de cura amb producte filmogen per a formigó Rend.: 550,000 0,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 0,04185

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 0,03622

Subtotal: 0,07807 0,07807

Maquinària

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 27,39000 = 0,04980

Subtotal: 0,04980 0,04980

Materials

B08A1020 kg Producte filmogen per a formigó 0,300      x 2,32000 = 0,69600

Subtotal: 0,69600 0,69600

COST DIRECTE 0,82387
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04119

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,86506

P-54 GB12U104 m Barana metàl·lica, tipus PMA2/12a, d'1,20 m
d'alçària, incloent muntants cada 2 m de ànima de
xapa de 6 mm de gruix, en forma de J invertida de
cares corbes, amb quatre tubs travessers de 60 mm
de diàmetre de 3 mm de gruix, tot galvanitzat en
calent, inclòs part proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de fixació, totalment
col·locada segons detalls plànols

Rend.: 4,750 192,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 4,84632

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 4,19368

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 24,38000 = 5,13263

Subtotal: 14,17263 14,17263

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 37,14000 = 3,90947

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 2,96000 = 0,62316

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,15000 = 1,29474

Subtotal: 5,82737 5,82737

Materials

BB12UC12 m Barana metàl·lica, tipus PMA2/12A, d'1,20 m
d'alçària, incloent muntants amb ànima cada 2 m de
xapa de 6 mm de gruix, en forma de J invertida de
cares corbes, amb quatre (4) tubs travessers de 60
mm de diàmetre i 3 mm de gruix, tot galvanitzat en
calent, inclòs part proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de fixació

1,000      x 161,73000 = 161,73000
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B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,030      x 67,13000 = 2,01390

Subtotal: 163,74390 163,74390

COST DIRECTE 183,74390
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,18720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 192,93110

P-55 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb
separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal de perfil tubular de
120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol
radi

Rend.: 33,300 34,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 1,38258

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,92000 = 1,19640

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 24,38000 = 0,73213

Subtotal: 3,31111 3,31111

Maquinària

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 4,83000 = 0,14505

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 37,14000 = 0,55766

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,92000 = 0,20781

C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 27,28000 = 0,81922

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 2,96000 = 0,08889

Subtotal: 1,81863 1,81863

Materials

BBM2U503 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal tubular de
120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i
captafars

1,000      x 28,06000 = 28,06000

Subtotal: 28,06000 28,06000

COST DIRECTE 33,18974
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,65949

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,84923

P-56 GB2AU521 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb
separador, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en
calent, incloent dues tanques sobreposatades de
secció doble ona, part proporcional de separadors,
pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars,

Rend.: 14,350 82,47 €



Enllaç de la C-12 i LV-7004. Torrebesses

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada
en recta o corbada de qualsevol radi

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,92000 = 2,77631

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 24,38000 = 1,69895

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 3,20836

Subtotal: 7,68362 7,68362

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 37,14000 = 1,29408

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,92000 = 0,48223

C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 27,28000 = 1,90105

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 2,96000 = 0,20627

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 4,83000 = 0,33659

Subtotal: 4,22022 4,22022

Materials

BBM2U521 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNC2/120b,
galvanitzada en calent, incloent dues tanques de
secció doble ona, part proporcional de separadors,
pal tubular de 120x55 mm, elements de fixació,
material auxiliar i captafars

1,000      x 66,64000 = 66,64000

Subtotal: 66,64000 66,64000

COST DIRECTE 78,54384
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,92719

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,47103

P-57 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m,
separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall
final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment col·locat

Rend.: 1,300 779,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 24,38000 = 18,75385

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 35,41538

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,92000 = 30,64615

Subtotal: 84,81538 84,81538

Maquinària
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C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 27,28000 = 20,98462

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 4,83000 = 3,71538

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,92000 = 5,32308

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 37,14000 = 14,28462

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,500 /R x 34,93000 = 13,43462

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

1,000 /R x 41,02000 = 31,55385

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 2,96000 = 2,27692

Subtotal: 91,57309 91,57309

Materials

BBM2U584 u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separadors, pals tubulars de 100 mm o 120x55
mm, xapes de reforç, peça en angle, topall final,
elements de fixació, material auxiliar i captafars

1,000      x 566,23000 = 566,23000

Subtotal: 566,23000 566,23000

COST DIRECTE 742,61847
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 37,13092

COST EXECUCIÓ MATERIAL 779,74939

P-58 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Rend.: 645,000 0,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 24,38000 = 0,03780

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 23,02000 = 0,10707

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,92000 = 0,06177

Subtotal: 0,20664 0,20664

Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,92000 = 0,01073

C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

1,000 /R x 35,66000 = 0,05529

C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

1,000 /R x 39,00000 = 0,06047

Subtotal: 0,12649 0,12649

Materials

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,300      x 1,31000 = 0,39300

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,060      x 0,65000 = 0,03900

Subtotal: 0,43200 0,43200

COST DIRECTE 0,76513
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03826

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,80339
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P-59 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Rend.: 860,000 0,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 24,38000 = 0,02835

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 23,02000 = 0,08030

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,92000 = 0,04633

Subtotal: 0,15498 0,15498

Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,92000 = 0,00805

C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

1,000 /R x 35,66000 = 0,04147

C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

1,000 /R x 39,00000 = 0,04535

Subtotal: 0,09487 0,09487

Materials

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,450      x 1,31000 = 0,58950

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,090      x 0,65000 = 0,05850

Subtotal: 0,64800 0,64800

COST DIRECTE 0,89785
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04489

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,94274

P-60 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Rend.: 510,000 1,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 24,38000 = 0,04780

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 23,02000 = 0,13541

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,92000 = 0,07812

Subtotal: 0,26133 0,26133

Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,92000 = 0,01357

C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

1,000 /R x 39,00000 = 0,07647

C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

1,000 /R x 35,66000 = 0,06992

Subtotal: 0,15996 0,15996

Materials

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,900      x 1,31000 = 1,17900

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,180      x 0,65000 = 0,11700

Subtotal: 1,29600 1,29600
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COST DIRECTE 1,71729
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08586

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,80315

P-61 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Rend.: 300,000 2,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 24,38000 = 0,08127

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 23,02000 = 0,23020

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,92000 = 0,13280

Subtotal: 0,44427 0,44427

Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,92000 = 0,02307

C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

1,000 /R x 35,66000 = 0,11887

C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

1,000 /R x 39,00000 = 0,13000

Subtotal: 0,27194 0,27194

Materials

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,240      x 0,65000 = 0,15600

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,200      x 1,31000 = 1,57200

Subtotal: 1,72800 1,72800

COST DIRECTE 2,44421
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12221

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,56642

P-62 GBA32001 m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el
pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge

Rend.: 12,000 18,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 24,38000 = 2,03167

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 23,02000 = 5,75500

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,92000 = 3,32000

Subtotal: 11,10667 11,10667

Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,92000 = 0,57667
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C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 /R x 34,03000 = 2,83583

Subtotal: 3,41250 3,41250

Materials

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

1,400      x 1,61000 = 2,25400

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,600      x 0,65000 = 0,39000

Subtotal: 2,64400 2,64400

COST DIRECTE 17,16317
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,85816

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,02133

P-63 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada

Rend.: 4,500 93,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 5,11556

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,61000 = 3,91333

Subtotal: 9,02889 9,02889

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 37,14000 = 2,06333

Subtotal: 2,06333 2,06333

Materials

BBM1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport

1,000      x 78,28000 = 78,28000

Subtotal: 78,28000 78,28000

COST DIRECTE 89,37222
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,46861

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,84083

P-64 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada

Rend.: 4,000 138,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,61000 = 4,40250

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 5,75500

Subtotal: 10,15750 10,15750

Maquinària
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C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 37,14000 = 2,32125

Subtotal: 2,32125 2,32125

Materials

BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport

1,000      x 118,96000 = 118,96000

Subtotal: 118,96000 118,96000

COST DIRECTE 131,43875
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,57194

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,01069

P-65 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

Rend.: 4,500 110,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 5,11556

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,61000 = 3,91333

Subtotal: 9,02889 9,02889

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 37,14000 = 2,06333

Subtotal: 2,06333 2,06333

Materials

BBM1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport

1,000      x 93,87000 = 93,87000

Subtotal: 93,87000 93,87000

COST DIRECTE 104,96222
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,24811

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,21033

P-66 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a
senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

Rend.: 4,500 72,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,61000 = 3,91333

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 5,11556

Subtotal: 9,02889 9,02889

Maquinària
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C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 37,14000 = 2,06333

Subtotal: 2,06333 2,06333

Materials

BBM1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport

1,000      x 58,42000 = 58,42000

Subtotal: 58,42000 58,42000

COST DIRECTE 69,51222
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,47561

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,98783

P-67 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a
senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

Rend.: 4,000 134,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 5,75500

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,61000 = 4,40250

Subtotal: 10,15750 10,15750

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 37,14000 = 2,32125

Subtotal: 2,32125 2,32125

Materials

BBM1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport

1,000      x 115,56000 = 115,56000

Subtotal: 115,56000 115,56000

COST DIRECTE 128,03875
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,40194

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,44069

P-68 GBB1U177 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a
0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyal de trànsit
(S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
suport, totalment col·locada

Rend.: 1,900 246,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,61000 = 9,26842

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 12,11579

Subtotal: 21,38421 21,38421
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Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 37,14000 = 4,88684

Subtotal: 4,88684 4,88684

Materials

BBM1U177 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a
0,25 m2 i fins a 0,50 m2, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

1,000      x 208,24000 = 208,24000

Subtotal: 208,24000 208,24000

COST DIRECTE 234,51105
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,72555

COST EXECUCIÓ MATERIAL 246,23660

P-69 GBB5U651 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

Rend.: 1,900 313,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 12,11579

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,61000 = 9,26842

Subtotal: 21,38421 21,38421

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 37,14000 = 4,88684

Subtotal: 4,88684 4,88684

Materials

BBM5U451 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2

1,000      x 251,58000 = 251,58000

BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit

31,420      x 0,67000 = 21,05140

Subtotal: 272,63140 272,63140

COST DIRECTE 298,90245
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,94512

COST EXECUCIÓ MATERIAL 313,84757

P-70 GBB5U652 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el

Rend.: 3,650 266,90 €
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suport, totalment col·locada

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 6,30685

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,61000 = 4,82466

Subtotal: 11,13151 11,13151

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 37,14000 = 2,54384

Subtotal: 2,54384 2,54384

Materials

BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit

33,860      x 0,67000 = 22,68620

BBM5U452 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2

1,000      x 217,83000 = 217,83000

Subtotal: 240,51620 240,51620

COST DIRECTE 254,19155
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,70958

COST EXECUCIÓ MATERIAL 266,90113

P-71 GBB5U653 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i
fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
suport, totalment col·locada

Rend.: 4,500 237,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 5,11556

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,61000 = 3,91333

Subtotal: 9,02889 9,02889

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 37,14000 = 2,06333

Subtotal: 2,06333 2,06333

Materials

BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit

36,850      x 0,67000 = 24,68950

BBM5U453 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i
fins a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb
revestiment reflectant HI nivell 2

1,000      x 189,93000 = 189,93000
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Subtotal: 214,61950 214,61950

COST DIRECTE 225,71172
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,28559

COST EXECUCIÓ MATERIAL 236,99731

P-72 GBB5U654 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

Rend.: 5,000 215,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 4,60400

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,61000 = 3,52200

Subtotal: 8,12600 8,12600

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 37,14000 = 1,85700

Subtotal: 1,85700 1,85700

Materials

BBM5U454 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2

1,000      x 170,81000 = 170,81000

BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit

35,880      x 0,67000 = 24,03960

Subtotal: 194,84960 194,84960

COST DIRECTE 204,83260
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,24163

COST EXECUCIÓ MATERIAL 215,07423

P-73 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de
senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del
material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols,
totalment acabada

Rend.: 1,250 189,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 18,41600



Enllaç de la C-12 i LV-7004. Torrebesses

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 15,40000

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 24,38000 = 5,85120

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 15,93600

Subtotal: 55,60320 55,60320

Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 15,85000 = 12,68000

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,100 /R x 62,84000 = 5,02720

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,300 /R x 51,03000 = 12,24720

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,400 /R x 45,73000 = 14,63360

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,75000 = 2,80000

Subtotal: 47,38800 47,38800

Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,200      x 64,56000 = 77,47200

Subtotal: 77,47200 77,47200

COST DIRECTE 180,46320
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,02316

COST EXECUCIÓ MATERIAL 189,48636

P-74 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

Rend.: 4,000 116,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,61000 = 4,40250

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 5,75500

Subtotal: 10,15750 10,15750

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 37,14000 = 2,32125

Subtotal: 2,32125 2,32125

Materials

BBMZU126 u Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini

1,000      x 35,63000 = 35,63000

BBMZU621 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 90 mm de diàmetre al fonament de senyals
de trànsit

1,000      x 63,26000 = 63,26000

Subtotal: 98,89000 98,89000
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COST DIRECTE 111,36875
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,56844

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,93719

P-75 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

Rend.: 3,300 136,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 6,97576

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,61000 = 5,33636

Subtotal: 12,31212 12,31212

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 37,14000 = 2,81364

Subtotal: 2,81364 2,81364

Materials

BBMZU126 u Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini

1,250      x 35,63000 = 44,53750

BBMZU622 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 114 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

1,000      x 70,02000 = 70,02000

Subtotal: 114,55750 114,55750

COST DIRECTE 129,68326
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,48416

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,16742

P-76 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 140 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

Rend.: 2,600 162,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 8,85385

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,61000 = 6,77308

Subtotal: 15,62693 15,62693

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 37,14000 = 3,57115

Subtotal: 3,57115 3,57115
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Materials

BBMZU126 u Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini

1,500      x 35,63000 = 53,44500

BBMZU623 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 140 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

1,000      x 82,29000 = 82,29000

Subtotal: 135,73500 135,73500

COST DIRECTE 154,93308
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,74665

COST EXECUCIÓ MATERIAL 162,67973

P-77 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre,
segons designació MC del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat

Rend.: 24,000 26,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 0,95917

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,61000 = 0,73375

Subtotal: 1,69292 1,69292

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 37,14000 = 0,38688

Subtotal: 0,38688 0,38688

Materials

BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit

1,000      x 23,32000 = 23,32000

Subtotal: 23,32000 23,32000

COST DIRECTE 25,39980
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,26999

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,66979

P-78 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre,
segons designació MD del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat

Rend.: 19,800 33,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 1,16263

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,61000 = 0,88939

Subtotal: 2,05202 2,05202

Maquinària
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C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 37,14000 = 0,46894

Subtotal: 0,46894 0,46894

Materials

BBMZU612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit

1,000      x 29,75000 = 29,75000

Subtotal: 29,75000 29,75000

COST DIRECTE 32,27096
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,61355

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,88451

P-79 GBBVU206 m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de
diàmetre, segons designació ME del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat

Rend.: 15,600 59,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 1,47564

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,61000 = 1,12885

Subtotal: 2,60449 2,60449

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 37,14000 = 0,59519

Subtotal: 0,59519 0,59519

Materials

BBMZU613 m Pal d'alumini de 114 o 140 mm de diàmetre,
designació ME del Plec de Prescripcions, per a suport
de senyals de trànsit

1,000      x 53,54000 = 53,54000

Subtotal: 53,54000 53,54000

COST DIRECTE 56,73968
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,83698

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,57666

P-80 GBBVU207 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre,
segons designació MF del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat

Rend.: 13,800 94,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 1,66812

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,61000 = 1,27609

Subtotal: 2,94421 2,94421

Maquinària
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C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 37,14000 = 0,67283

Subtotal: 0,67283 0,67283

Materials

BBMZU614 m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MF
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit

1,000      x 86,39000 = 86,39000

Subtotal: 86,39000 86,39000

COST DIRECTE 90,00704
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,50035

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,50739

P-81 GBBVU208 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre,
segons designació MG del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat

Rend.: 12,000 129,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 1,91833

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,61000 = 1,46750

Subtotal: 3,38583 3,38583

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 37,14000 = 0,77375

Subtotal: 0,77375 0,77375

Materials

BBMZU615 m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MG
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit

1,000      x 119,25000 = 119,25000

Subtotal: 119,25000 119,25000

COST DIRECTE 123,40958
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,17048

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,58006

P-82 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

Rend.: 3,000 57,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 7,67333

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 6,64000

Subtotal: 14,31333 14,31333

Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,250 /R x 41,02000 = 3,41833
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C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 37,14000 = 2,47600

Subtotal: 5,89433 5,89433

Materials

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyals de trànsit

3,200      x 8,37000 = 26,78400

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,120      x 61,42000 = 7,37040

Subtotal: 34,15440 34,15440

COST DIRECTE 54,36206
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,71810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,08016

P-83 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3
mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

Rend.: 2,500 99,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 7,96800

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 9,20800

Subtotal: 17,17600 17,17600

Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,250 /R x 41,02000 = 4,10200

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 37,14000 = 2,97120

Subtotal: 7,07320 7,07320

Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,140      x 61,42000 = 8,59880

BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
per a senyals de trànsit

3,500      x 17,79000 = 62,26500

Subtotal: 70,86380 70,86380

COST DIRECTE 95,11300
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,75565

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,86865

P-84 GBBZU006 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3
mm, per a la col·locació de dues senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

Rend.: 2,500 118,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 9,20800

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 7,96800
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Subtotal: 17,17600 17,17600

Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,250 /R x 41,02000 = 4,10200

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 37,14000 = 2,97120

Subtotal: 7,07320 7,07320

Materials

BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
per a senyals de trànsit

4,400      x 17,79000 = 78,27600

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,175      x 61,42000 = 10,74850

Subtotal: 89,02450 89,02450

COST DIRECTE 113,27370
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,66369

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,93739

P-85 GBC1U010 u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclòs suport
rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
elements de fixació i fonament de suport, totalment
col·locada

Rend.: 4,500 105,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,500 /R x 19,92000 = 6,64000

A0121000 h Oficial 1a 2,500 /R x 23,02000 = 12,78889

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,61000 = 3,91333

Subtotal: 23,34222 23,34222

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,550 /R x 37,14000 = 4,53933

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,375 /R x 36,00000 = 3,00000

Subtotal: 7,53933 7,53933

Materials

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyals de trànsit

2,400      x 8,37000 = 20,08800

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,120      x 61,42000 = 7,37040

BBC1U010 u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements
de fixació al suport

1,000      x 41,81000 = 41,81000

Subtotal: 69,26840 69,26840
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COST DIRECTE 100,14995
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,00750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,15745

P-86 GBC1U130 u Panell direccional de 80x40 cm, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locat
segons plànols

Rend.: 4,500 69,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 5,11556

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,61000 = 3,91333

Subtotal: 9,02889 9,02889

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 37,14000 = 2,06333

Subtotal: 2,06333 2,06333

Materials

BBC1U130 u Panell direccional de 80x40 cm amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport

1,000      x 54,69000 = 54,69000

Subtotal: 54,69000 54,69000

COST DIRECTE 65,78222
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,28911

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,07133

P-87 GD56U515 m Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,33 m de
fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny
no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

Rend.: 19,800 5,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 24,38000 = 0,24626

A0150000 h Manobre especialista 1,001 /R x 19,92000 = 1,00707

Subtotal: 1,25333 1,25333

Maquinària

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,200 /R x 48,80000 = 0,49293

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,801 /R x 41,02000 = 1,65945

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,251 /R x 50,96000 = 0,64601

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,499 /R x 36,51000 = 0,92013

Subtotal: 3,71852 3,71852
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COST DIRECTE 4,97185
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24859

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,22044

P-88 GD57U015 m Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i
0,24 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15
cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

Rend.: 20,000 28,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 24,38000 = 0,36570

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 2,30200

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 17,61000 = 1,76100

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 0,99600

Subtotal: 5,42470 5,42470

Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,500 /R x 36,51000 = 0,91275

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,250 /R x 50,96000 = 0,63700

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,800 /R x 41,02000 = 1,64080

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,200 /R x 48,80000 = 0,48800

Subtotal: 3,67855 3,67855

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,750      x 0,44000 = 0,33000

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

0,440      x 1,27000 = 0,55880

B0A3UC10 kg Clau acer 0,075      x 1,11000 = 0,08325

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,050      x 1,02000 = 0,05100

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,280      x 61,42000 = 17,19760

B0DZA000 l Desencofrant 0,035      x 2,51000 = 0,08785

Subtotal: 18,30850 18,30850

COST DIRECTE 27,41175
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,37059

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,78234

P-89 GD57U510 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33
m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

Rend.: 30,000 15,40 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 24,38000 = 0,24380

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 1,53467

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 17,61000 = 1,17400

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 0,66400

Subtotal: 3,61647 3,61647

Maquinària

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,200 /R x 48,80000 = 0,32533

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,500 /R x 36,51000 = 0,60850

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,250 /R x 50,96000 = 0,42467

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,800 /R x 41,02000 = 1,09387

Subtotal: 2,45237 2,45237

Materials

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

0,150      x 1,27000 = 0,19050

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,667      x 0,44000 = 0,29348

B0A3UC10 kg Clau acer 0,050      x 1,11000 = 0,05550

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,022      x 1,02000 = 0,02244

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,130      x 61,42000 = 7,98460

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,51000 = 0,05020

Subtotal: 8,59672 8,59672

COST DIRECTE 14,66556
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,73328

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,39884

P-90 GD57U515 m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i
0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10
cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

Rend.: 22,000 21,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 0,90545

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 24,38000 = 0,33245

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 2,09273

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 17,61000 = 1,60091

Subtotal: 4,93154 4,93154

Maquinària

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,250 /R x 50,96000 = 0,57909
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C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,800 /R x 41,02000 = 1,49164

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,200 /R x 48,80000 = 0,44364

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,500 /R x 36,51000 = 0,82977

Subtotal: 3,34414 3,34414

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,750      x 0,44000 = 0,33000

B0A3UC10 kg Clau acer 0,075      x 1,11000 = 0,08325

B0DZA000 l Desencofrant 0,025      x 2,51000 = 0,06275

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

0,240      x 1,27000 = 0,30480

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,182      x 61,42000 = 11,17844

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,025      x 1,02000 = 0,02550

Subtotal: 11,98474 11,98474

COST DIRECTE 20,26042
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,01302

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,27344

P-91 GD57U629 m Cuneta profunda trapezoïdal d'0,80/0,60 m d'amplada
i 0,50 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10
cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

Rend.: 12,000 32,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 24,38000 = 0,60950

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 17,61000 = 2,93500

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 1,66000

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 3,83667

Subtotal: 9,04117 9,04117

Maquinària

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,300 /R x 48,80000 = 1,22000

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 36,51000 = 3,04250

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

1,000 /R x 41,02000 = 3,41833

Subtotal: 7,68083 7,68083

Materials

B0A3UC10 kg Clau acer 0,100      x 1,11000 = 0,11100

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,150      x 0,44000 = 0,50600

B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,51000 = 0,10040
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B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,210      x 61,42000 = 12,89820

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

0,380      x 1,27000 = 0,48260

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,300      x 1,02000 = 0,30600

Subtotal: 14,40420 14,40420

COST DIRECTE 31,12620
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,55631

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,68251

P-92 GD5AU011 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de
diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a
360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació

Rend.: 35,000 5,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 0,56914

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 0,65771

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 24,38000 = 0,13931

Subtotal: 1,36616 1,36616

Materials

BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm,
ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

1,030      x 3,42000 = 3,52260

Subtotal: 3,52260 3,52260

COST DIRECTE 4,88876
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24444

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,13320

P-93 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de
diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a
360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a
abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de
material filtrant, segons plànols

Rend.: 28,000 20,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 19,92000 = 2,13429

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 24,38000 = 0,17414

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 0,82214

Subtotal: 3,13057 3,13057

Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 36,51000 = 1,30393

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 8,30000 = 0,29643

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

2,000 /R x 36,00000 = 2,57143
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Subtotal: 4,17179 4,17179

Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,045      x 61,42000 = 2,76390

B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 1750 N

2,000      x 1,01000 = 2,02000

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm,
per a drens

0,200      x 18,89000 = 3,77800

BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm,
ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

1,030      x 3,42000 = 3,52260

Subtotal: 12,08450 12,08450

COST DIRECTE 19,38686
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,96934

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,35620

P-94 GD5AU216 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de
diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a
360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a
abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de
material filtrant, segons plànols

Rend.: 25,000 26,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 19,92000 = 2,39040

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 24,38000 = 0,19504

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 0,92080

Subtotal: 3,50624 3,50624

Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 36,51000 = 1,46040

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 8,30000 = 0,33200

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

2,000 /R x 36,00000 = 2,88000

Subtotal: 4,67240 4,67240

Materials

B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 1750 N

2,200      x 1,01000 = 2,22200

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,050      x 61,42000 = 3,07100

BD5AU160 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm,
ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

1,030      x 6,32000 = 6,50960

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm,
per a drens

0,280      x 18,89000 = 5,28920
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Subtotal: 17,09180 17,09180

COST DIRECTE 25,27044
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,26352

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,53396

P-95 GD5GU030 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de
formigó en forma d'U, de 60x30 cm interiors mínim,
inclòs excavació, transport a l'abocador i base
mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons
plànols

Rend.: 5,500 57,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 24,38000 = 1,10818

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 3,62182

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 8,37091

Subtotal: 13,10091 13,10091

Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 49,08000 = 1,78473

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 34,93000 = 0,63509

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,100 /R x 41,02000 = 0,74582

Subtotal: 3,16564 3,16564

Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,100      x 61,42000 = 6,14200

BD52U003 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de
formigó en forma d'U, de 60x30 cm interiors mínim

1,050      x 30,59000 = 32,11950

B071UC01 m3 Morter M-80 0,005      x 78,71000 = 0,39355

Subtotal: 38,65505 38,65505

COST DIRECTE 54,92160
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,74608

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,66768

P-96 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40
cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols

Rend.: 12,000 49,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A0150000 h Manobre especialista 2,680 /R x 19,92000 = 4,44880

A0121000 h Oficial 1a 1,340 /R x 23,02000 = 2,57057

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 24,38000 = 0,60950

Subtotal: 7,62887 7,62887

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,680 /R x 1,75000 = 0,09917

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,340 /R x 15,85000 = 0,44908

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 37,14000 = 3,09500

Subtotal: 3,64325 3,64325

Materials

B071UC01 m3 Morter M-80 0,003      x 78,71000 = 0,23613

BD75U040 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40
cm

1,050      x 7,98000 = 8,37900

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,440      x 61,42000 = 27,02480

Subtotal: 35,63993 35,63993

COST DIRECTE 46,91205
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,34560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,25765

P-97 GD75U040 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60
cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols

Rend.: 9,000 79,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,500 /R x 23,02000 = 3,83667

A0112000 h Cap de colla 0,370 /R x 24,38000 = 1,00229

A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 19,92000 = 6,64000

Subtotal: 11,47896 11,47896

Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,500 /R x 15,85000 = 0,88056

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 37,14000 = 4,12667

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,75000 = 0,19444

Subtotal: 5,20167 5,20167

Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,670      x 61,42000 = 41,15140

BD75U060 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60
cm

1,050      x 16,84000 = 17,68200

B071UC01 m3 Morter M-80 0,005      x 78,71000 = 0,39355
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Subtotal: 59,22695 59,22695

COST DIRECTE 75,90758
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,79538

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,70296

P-98 GD75U050 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80
cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols

Rend.: 7,500 107,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,550 /R x 23,02000 = 4,75747

A0150000 h Manobre especialista 3,100 /R x 19,92000 = 8,23360

A0112000 h Cap de colla 0,380 /R x 24,38000 = 1,23525

Subtotal: 14,22632 14,22632

Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,550 /R x 15,85000 = 1,16233

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,100 /R x 1,75000 = 0,25667

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 37,14000 = 4,95200

Subtotal: 6,37100 6,37100

Materials

B071UC01 m3 Morter M-80 0,006      x 78,71000 = 0,47226

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,878      x 61,42000 = 53,92676

BD75U080 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 80
cm

1,050      x 25,88000 = 27,17400

Subtotal: 81,57302 81,57302

COST DIRECTE 102,17034
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,10852

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,27886

P-99 GD75U060 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 100
cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols

Rend.: 6,000 148,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,400 /R x 24,38000 = 1,62533

A0150000 h Manobre especialista 3,160 /R x 19,92000 = 10,49120
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A0121000 h Oficial 1a 1,580 /R x 23,02000 = 6,06193

Subtotal: 18,17846 18,17846

Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,580 /R x 15,85000 = 1,53217

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,160 /R x 1,75000 = 0,33833

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 37,14000 = 6,19000

Subtotal: 8,06050 8,06050

Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,160      x 61,42000 = 71,24720

BD75U100 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 100
cm

1,050      x 40,80000 = 42,84000

B071UC01 m3 Morter M-80 0,008      x 78,71000 = 0,62968

Subtotal: 114,71688 114,71688

COST DIRECTE 140,95584
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,04779

COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,00363

P-100 GD90U090 m Calaix prefabricat de formigó armat, de dimensions
interior 4,00x3,35 m, totalment col.locat a l'obra,
segons plànols

Rend.: 1,000 1.121,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,700 /R x 17,61000 = 12,32700

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 24,38000 = 12,19000

Subtotal: 24,51700 24,51700

Maquinària

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 0,500 /R x 69,01000 = 34,50500

C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 0,500 /R x 93,69000 = 46,84500

Subtotal: 81,35000 81,35000

Materials

BD90U090 m Calaix prefabricat de formigó armat, de dimensions
interior 4,00x3,35 m,

1,000      x 950,00000 = 950,00000

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,580      x 21,47000 = 12,45260

Subtotal: 962,45260 962,45260

COST DIRECTE 1.068,31960
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 53,41598

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.121,73558

P-101 GDD1U010 u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m
d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

Rend.: 1,000 378,90 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 24,38000 = 6,09500

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 46,04000

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,92000 = 39,84000

Subtotal: 91,97500 91,97500

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,350 /R x 37,14000 = 12,99900

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,75000 = 1,75000

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,500 /R x 15,85000 = 7,92500

Subtotal: 22,67400 22,67400

Materials

BDD1U022 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de
80 a 60 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària

1,000      x 28,18000 = 28,18000

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,750      x 61,42000 = 46,06500

B071UC01 m3 Morter M-80 0,035      x 78,71000 = 2,75485

BDD1U002 u Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i
100 cm d'alçària, amb forats per a tubs

1,000      x 40,91000 = 40,91000

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t

1,000      x 105,98000 = 105,98000

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

4,000      x 5,58000 = 22,32000

Subtotal: 246,20985 246,20985

COST DIRECTE 360,85885
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,04294

COST EXECUCIÓ MATERIAL 378,90179

P-102 GDK2U049 u Pericó per a recollida d'aigües de 125x150 cm i 2,4
de fondària, amb parets de 30 cm de gruix i solera de
15 cm de gruix de formigó HA-25, amb marc i reixa
de fosa dúctil de 155x105 cm de 40 tn de càrrega de
ruptura, inclòs excavació, armadures d'acer B-500S,
reblert i compactació, transport a l'abocador o lloc
d'ús, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 1.285,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 46,04000

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,25000 = 38,50000

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 24,38000 = 6,09500

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 17,61000 = 35,22000

Subtotal: 125,85500 125,85500
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Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,900 /R x 1,75000 = 1,57500

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,450 /R x 15,85000 = 7,13250

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,300 /R x 36,00000 = 10,80000

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 0,450 /R x 8,30000 = 3,73500

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,450 /R x 37,14000 = 16,71300

Subtotal: 39,95550 39,95550

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 2,024      x 2,51000 = 5,08024

B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 430,000      x 0,62000 = 266,60000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,960      x 0,44000 = 2,62240

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 10,000      x 1,61000 = 16,10000

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 8,000      x 1,28000 = 10,24000

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

5,020      x 70,60000 = 354,41200

BD5ZUC19 u Marc i reixa de 155x105 cm de fosa dúctil, per a 40 t
de càrrega

1,000      x 402,60000 = 402,60000

B0D629A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

0,070      x 18,03000 = 1,26210

Subtotal: 1.058,91674 1.058,91674

COST DIRECTE 1.224,72724
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 61,23636

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.285,96360

P-103 GDK2U059 u Pericó per a recollida d'aigües de 125x150 cm i 1,7
de fondària, amb parets de 30 cm de gruix i solera de
15 cm de gruix de formigó HA-25, amb marc i reixa
de fosa dúctil de 155x105 cm de 40 tn de càrrega de
ruptura, inclòs excavació, armadures d'acer B-500S,
reblert i compactació, transport a l'abocador o lloc
d'ús, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 1.099,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 24,38000 = 6,09500

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 46,04000

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 17,61000 = 35,22000

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,25000 = 38,50000

Subtotal: 125,85500 125,85500

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,900 /R x 1,75000 = 1,57500

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,450 /R x 37,14000 = 16,71300

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 0,450 /R x 8,30000 = 3,73500

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,300 /R x 36,00000 = 10,80000
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CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,450 /R x 15,85000 = 7,13250

Subtotal: 39,95550 39,95550

Materials

B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 310,000      x 0,62000 = 192,20000

BD5ZUC19 u Marc i reixa de 155x105 cm de fosa dúctil, per a 40 t
de càrrega

1,000      x 402,60000 = 402,60000

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 6,000      x 1,28000 = 7,68000

B0D629A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

0,070      x 18,03000 = 1,26210

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 10,000      x 1,61000 = 16,10000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 6,000      x 0,44000 = 2,64000

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

3,620      x 70,60000 = 255,57200

B0DZA000 l Desencofrant 1,266      x 2,51000 = 3,17766

Subtotal: 881,23176 881,23176

COST DIRECTE 1.047,04226
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 52,35211

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.099,39437

P-104 GDK2U949 u Aleta de formigó armat HA-25 per a obres de
drenatge de 400 a 600 mm de diàmetre, inclòs
armadures, encofrat, impermeabilització de
paraments soterrats, formigó de neteja HM-15 de 10
cm de gruix, excavació, reblert i compactació,
transport a l'abocador o lloc d'ús, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 591,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 24,38000 = 6,09500

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,25000 = 38,50000

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 17,61000 = 35,22000

Subtotal: 79,81500 79,81500

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,450 /R x 37,14000 = 16,71300

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,300 /R x 45,73000 = 13,71900

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,300 /R x 36,00000 = 10,80000

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,900 /R x 1,75000 = 1,57500

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 0,450 /R x 8,30000 = 3,73500

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,450 /R x 15,85000 = 7,13250

Subtotal: 53,67450 53,67450

Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,650      x 61,42000 = 39,92300
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B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 16,000      x 1,61000 = 25,76000

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

3,020      x 70,60000 = 213,21200

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 11,000      x 0,44000 = 4,84000

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 6,000      x 1,28000 = 7,68000

B0D629A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

0,100      x 18,03000 = 1,80300

B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 210,000      x 0,62000 = 130,20000

B0DZA000 l Desencofrant 2,460      x 2,51000 = 6,17460

Subtotal: 429,59260 429,59260

COST DIRECTE 563,08210
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 28,15411

COST EXECUCIÓ MATERIAL 591,23621

P-105 GDK2U959 u Aleta de formigó armat HA-25 per a obres de
drenatge de 1000 mm de diàmetre, inclòs armadures,
encofrat, impermeabilització de paraments soterrats,
formigó de neteja HM-15 de 10 cm de gruix,
excavació, reblert i compactació, transport a
l'abocador o lloc d'ús, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 786,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 17,61000 = 35,22000

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 24,38000 = 6,09500

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,25000 = 38,50000

Subtotal: 79,81500 79,81500

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,900 /R x 1,75000 = 1,57500

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,450 /R x 15,85000 = 7,13250

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,450 /R x 37,14000 = 16,71300

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,300 /R x 45,73000 = 13,71900

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 0,450 /R x 8,30000 = 3,73500

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,300 /R x 36,00000 = 10,80000

Subtotal: 53,67450 53,67450

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 2,460      x 2,51000 = 6,17460

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 6,000      x 1,28000 = 7,68000

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,890      x 61,42000 = 54,66380

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 16,000      x 1,61000 = 25,76000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 11,000      x 0,44000 = 4,84000

B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 315,000      x 0,62000 = 195,30000
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B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

4,520      x 70,60000 = 319,11200

B0D629A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

0,100      x 18,03000 = 1,80300

Subtotal: 615,33340 615,33340

COST DIRECTE 748,82290
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 37,44115

COST EXECUCIÓ MATERIAL 786,26405

P-106 GFA1U110 m Tub de PVC de DN 110 mm, per a PN 6 bar, amb
unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció
contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

Rend.: 49,500 4,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 0,46505

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,92000 = 0,80485

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 24,38000 = 0,24626

Subtotal: 1,51616 1,51616

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,157 /R x 37,14000 = 0,11780

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,099 /R x 35,62000 = 0,07124

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,099 /R x 3,30000 = 0,00660

Subtotal: 0,19564 0,19564

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,011      x 1,11000 = 0,01221

BFA1U110 m Tub de PVC, DN 110 mm, PN 6 bar, amb unions de
junt elàstica, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

1,030      x 2,65000 = 2,72950

Subtotal: 2,74171 2,74171

COST DIRECTE 4,45351
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22268

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,67619

P-107 GFA1U112 m Tub de PVC de DN 125 mm, per a PN 6 bar, amb
unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció
contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

Rend.: 46,170 5,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 24,38000 = 0,26402

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 0,49859

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,92000 = 0,86290
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Subtotal: 1,62551 1,62551

Maquinària

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,106 /R x 3,30000 = 0,00758

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,106 /R x 35,62000 = 0,08178

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,158 /R x 37,14000 = 0,12710

Subtotal: 0,21646 0,21646

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,015      x 1,11000 = 0,01665

BFA1U112 m Tub de PVC, DN 125 mm, PN 6 bar, amb unions de
junt elàstica, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

1,030      x 3,48000 = 3,58440

Subtotal: 3,60105 3,60105

COST DIRECTE 5,44302
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27215

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,71517

P-108 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc
d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels
talussos

Rend.: 70,000 3,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0160000 h Peó 1,000 /R x 17,01000 = 0,24300

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 24,38000 = 0,08707

Subtotal: 0,33007 0,33007

Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

1,000 /R x 41,02000 = 0,58600

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 45,73000 = 1,30657

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 1,000 /R x 45,09000 = 0,64414

Subtotal: 2,53671 2,53671

COST DIRECTE 2,86678
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14334

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,01012

P-109 GR3PU020 m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el
subministrament d'adob

Rend.: 118,000 1,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,000 /R x 24,22000 = 0,20525

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 24,38000 = 0,05165
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Subtotal: 0,25690 0,25690

Maquinària

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 1,000 /R x 45,09000 = 0,38212

Subtotal: 0,38212 0,38212

Materials

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,500      x 0,35000 = 0,17500

BR34U001 kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria
orgànica i 20% d'àcids húmics

2,500      x 0,14000 = 0,35000

Subtotal: 0,52500 0,52500

COST DIRECTE 1,16402
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,22222

P-110 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

Rend.: 220,000 1,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,400 /R x 24,38000 = 0,04433

A012P000 h Oficial 1a jardiner 2,000 /R x 24,22000 = 0,22018

Subtotal: 0,26451 0,26451

Maquinària

CR71U010 h Hidrosembradora muntada sobre camió 1,000 /R x 32,20000 = 0,14636

Subtotal: 0,14636 0,14636

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,018      x 1,11000 = 0,01998

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,020      x 6,62000 = 0,13240

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,032      x 8,05000 = 0,25760

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,020      x 0,81000 = 0,01620

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,160      x 0,85000 = 0,13600

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament

0,030      x 3,19000 = 0,09570

Subtotal: 0,65788 0,65788

COST DIRECTE 1,06875
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05344

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,12219
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P-111 PPA70001 pa Partida alçada d'abonament íntegre per prova de
càrrega

Rend.: 1,000 1.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-112 PPA80001 pa 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

Rend.: 1,000 12.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Rend.: 1,000 41.214,48 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA100GR pa Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus
de Construcció i Demolició

Rend.: 1,000 6.066,78 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA100OC pa Partida alçada a justificar per a condicionament i
reposició de murs de contenció

Rend.: 1,000 50.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA1CI01 pa Partida alçada a justificar per pla de Control de
Qualitat

Rend.: 1,000 101.384,84 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a
despeses d'acció cultural, segons Decret 111/1986

Rend.: 1,000 30.605,18 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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1.  PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE 

 L’ADMINISTRACIÓ 
 

 El present Pressupost per al Coneixement de l’Administració puja a la quantitat de: 

quatre milions dos-cents quaranta-cinc mil setanta- dos euros amb seixanta-dos 

cèntims (4.245.072,62 €). 
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PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

    

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)  2.959.132,90 Euros 

13 %  DESPESES GENERALS  384.687,28 Euros 

6 %  BENEFICI INDUSTRIAL  177.547,97 Euros 

 SUMA 3.521.368,15 Euros 

18 %  IVA S/SUMA  633.846,27 Euros 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC)  4.155.214,42 Euros 

    

EXPROPIACIONS  89.858,20 Euros 

OBRA MECÀNICA DELS SERVEIS AFECTATS  0,0 Euros 

    

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ (P CA)  4.245.072,62 Euros 
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 1.INTRODUCCIÓ 
 

En aquest Annex es presenten diverses fotografies de la situació actual de la zona 

objecte d'estudi. 

 

Per a una millor comprensió de la informació recopilada, s'adjunta uns plànols de 

situació de cadascuna de les fotografies. 

 
 

2.PLÀNOLS DE SITUACIÓ FOTOGRÀFICA 
 

A continuació s’adjunta els plànols de situació fotogràfica. 
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3.RECULL FOTOGRÀFIC 
 

 Posteriorment als plànols de situació fotogràfica, es mostren les corresponents 

fotografies de la situació actual de la zona objecte d’estudi. 
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FOTOGRAFIA NÚM. 2 
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FOTOGRAFIA NÚM. 4 

 

 

 

FOTOGRAFIA NÚM. 5 
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FOTOGRAFIA NÚM. 6 

 

 

FOTOGRAFIA NÚM. 7 

7004 a Torrebesses, Segrià 

: RECULL FOTOGRÀFIC 

 

 



Millora local de l’enllaç entre les carreteres C-12 i LV-7004 a Torrebesses, Segrià 

 

 
 
ANNEX 22: RECULL FOTOGRÀFIC  9 de 19 
 

 

FOTOGRAFIA NÚM. 8 

 

 

 

FOTOGRAFIA NÚM. 9 
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FOTOGRAFIA NÚM. 10 

 

 

 

FOTOGRAFIA NÚM. 11 
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FOTOGRAFIA NÚM. 12 

 

 

 

FOTOGRAFIA NÚM. 13 
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FOTOGRAFIA NÚM. 14 
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FOTOGRAFIA NÚM. 16 
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FOTOGRAFIA NÚM. 18 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA NÚM. 19 
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FOTOGRAFIA NÚM. 22 
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