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PROJECTE DE CONNEXIÓ I URBANITZACIÓ DE LES CARRETERES N-340 I N-
340a I DEL CARRER DE RONDA AL MUNICIPI D’ALTAFULLA 

AUTOR: Albert Llanos Sánchez 

TUTOR: Alejandro Josa García-Tornel 

 

El present document conté les parts necessàries per a definir el projecte constructiu de 
connexió i urbanització de les carreteres N-340 i N-340a i del carrer de ronda al 
municipi d’Altafulla. 

Es tracta d’un projecte que dissenya dues carreteres de nova construcció amb una via 
per a ciclistes i una altre per a patinadors i per a persones a peu.  

A més, també inclou la re-urbanització de la nacional 340a i del carrer de ronda, ja que 
aquests es troben incomplerts en alguns dels seus trams.  

 

 

Paraules clau: Altafulla, carreteres, re-urbanització, carril bici, connexió. !
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1. OBJECTE I ÀMBIT DEL PROJECTE 

 

 

L’objecte del present projecte és la definició, valoració i justificació de totes les 

obres necessàries per a l'execució del “Projecte de  connexió de les carreteres N-340 i 

N-340a i carrer de ronda al municipi d’Altafulla.  

 

Aquesta connexió es portarà a terme mitjançant dos carreteres de nova 

construcció, i els enllaços d'aquestes amb la Ronda es realitzarà mitjançant dos 

miniglorietes de distribució del trànsit. D’altra banda, tenint en compte la importància 

que té la mobilitat en bicicleta en aquest poble costaner i d’alta presència turística, 

també es projecta una xarxa de vies ciclistes que discorren per les carreteres de nova 

construcció, pel carrer Ronda d’Altafulla i pel tram de nacional 340a que discorre pel 

municipi.  A més, el projecte comprèn les actuacions necessàries per a la 

urbanització del carrer Ronda d’Altafulla i la nacional 340a.  

 

L'àmbit d'estudi s'emmarca a la Comarca del Tarragonès, més concretament al 

terme municipal d'Altafulla. Les dos carreteres discorreran la primera d'elles pel nord 

del municipi, i la segona pel sud-est d'aquest. 

 

 
 

Fig.1. Situació d'Altafulla 
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Fig.2. Zona objecte del present projecte de construcció 

 

 

2. ANTECEDENTS 

 

 

 Al municipi d'Altafulla ens trobem amb la necessitat de construir una carretera 

que uneixi el poble amb la nacional 340 ja que tots els vehicles que actualment volen 

agafar la nacional han d'anar a buscar-la a Torredembarra. 

 

Els Serveis Tècnics municipals, conjuntament amb el Ministeri de Foment, ja 

van realitzar una rotonda d'enllaç amb dita nacional anys enrere. No van construir, 

però, la carretera fins al poble per problemes d'enteniment entre les parts 

interessades. Per tant actualment, hi podem trobar la rotonda i un tram de carretera 

totalment construïts.   

 

D'altre banda, la nacional 340a, en el tram que travessa el municipi altafullenc, 

està plena de badens de seguretat per reduir la velocitat de circulació dels vehicles. 

Per tant, la construcció d'una carretera que connecti dita nacional amb la Ronda 

Altafulla és una alternativa còmode i funcional que alliberaria la nacional de vehicles 

que no necessitin necessàriament circular per la nacional per arribar el seu destí. 
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 Amb la realització de les dos carreteres s'aconsegueix unificar Altafulla, de 

manera que els dos eixos de comunicació més importants del municipi – les nacionals 

340 pel nord i la 340a pel sud- , quedin connectats mitjançant el carrer que travessa la 

totalitat del poble, la Ronda Altafulla.  

 

 La nacional 340a es troba actualment incompleta en algun dels seus trams, pel 

que també es projecta la re-urbanització d’aquesta zona. Igualment succeeix amb el 

carrer de ronda. 

 

 

3. ESTUDI D'ALTERNATIVES 

 

 

 Per a la realització del projecte s'han estudiat diferents alternatives possibles 

per solucionar el problema plantejat. A l'Annex 04 - Estudi d'Alternatives, es presenten 

diferents alternatives, així com la seva descripció i justificació de la solució finalment 

adoptada. 

 

 La solució adoptada per resoldre el problema plantejat considera el tram 

existent d'enllaç amb la nacional 340, de manera que aprofitem aquest tram i 

continuem la traça de la nova carretera per finalment connectar a la Ronda Altafulla 

mitjançant una rotonda de petites dimensions. 

 

 Pel que fa a la segona carretera de nova construcció, la que connecta la Ronda 

Altafulla amb la nacional 340a, tindrà el seu inici al final de l'actual Ronda, amb la 

construcció d'una miniglorieta, i enllaçarà amb la nacional 340a a la rotonda existent.  

 

 Aquestes solucions corresponen a l'alternativa 3 i 4 respectivament. Es troben 

descrites amb més detall a l'Annex 04, on mitjançant un anàlisi multicriteri s’ha justificat 

i demostrat les alternatives escollides. 

 

 En els plànols d'alternatives podem trobar descrites gràficament les diferents 

opcions de traçat.  
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4. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

 

4.1 Situació actual 

 

 A la actualitat, no tenim cap carretera que uneixi el municipi d'Altafulla amb la 

nacional 340. Tot i així, sí que està construïda una rotonda d'enllaç amb aquesta 

nacional i un tram de carretera totalment 

pavimentada, la qual cosa fa pensar que es 

tenia previsió de connectar la nacional amb el 

poble. 

 

 D'altre banda, a la nacional 340a hi 

trobem una rotonda a on connectarem la 

segona carretera objecte d'estudi. Per tal de 

poder fer aquesta connexió haurem de 

modificar l'entrada a dita rotonda de la 

carretera T-214 de Torredembarra. Aquesta 

carretera no és objecte del present projecte, 

de manera que no entrarem en detall ni la valorarem, encara que sí hi definirem el nou 

traçat per tal de demostrar que hi ha espai suficient per enllaçar les carreteres. 

 

 Durant tot el projecte parlarem de les dos carreteres de nova construcció amb 

la nomenclatura següent: 

 

- Carretera Ronda Altafulla – N 340 

- Continuació Ronda Altafulla 

 

 Un aspecte important que hem de tenir en compte al projectar aquestes 

carreteres és l’àmbit en que es troba la zona de projecte. L’àrea per la que 

transcorrerà les carreteres de nova construcció es una zona rural i amb un important 

accent paisatgístic i ambiental. Per tant, la implantació de les carreteres haurà 

d’encabir correctament i suaument el marc territorial de la zona. Amb aquest objectiu 

en ment, les carreteres es projectaran amb un carril reservat per a ciclistes i un altre 

per a vianants.  
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4.2 Cartografia i Topografia 

 

 La cartografia utilitzada per l'execució d'aquest projecte s'ha obtingut a partir de 

l'Institut Cartogràfic de Catalunya, d'on s'ha pogut extreure la cartografia de la zona 

objecte d'estudi a escala 1:5000.  

 

 

4.3 Planejament Urbanístic  

 

 Per a la redacció del present Projecte Constructiu s’han consultat les dades 

facilitades pels Serveis Tècnics municipals referents al planejament en el municipi 

d'Altafulla. És a dir, s'ha tingut en compte en tot moment allò especificat en el Pla 

d’Ordenació Urbanística del Municipi d’Altafulla. 

 

 En la totalitat del projecte, les traces de les dos carreteres de nova construcció 

objecte d’estudi travessen sòl urbà (SU), sòl urbanitzable no programat (SUNP), sòl no 

urbanitzable d’interès agrícola horta (SNU-IAH) i sòl no urbanitzable d’interès de 

protecció forestal (SNU-IPF). Evidentment, les actuacions de urbanització de la N-340a 

i el carrer de ronda es realitzaran en sòl urbà (SU). 

 

 

4.4 Traçat 

 L’exposició de totes les característiques i paràmetres que defineixen el traçat 

geomètric de les dos carreteres de nova construcció, així com la justificació dels 

criteris emprats en la definició del traçat geomètric, en planta, alçat i secció 

transversal, es troba continguda en l’Annex nº 07 - Traçat. En aquest annex també 

trobem l’explicació de les actuacions de urbanització realitzades, detallant en cada cas 

la situació actual i la proposta de reforma. 

 Per al disseny del traçat de carreteres s’han aplicat els criteris de la Norma 3.1-

IC Trazado del Ministerio de Fomento, febrer de 2000. 
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 Els paràmetres de disseny són els mateixos tant per la carretera Continuació 

de la Ronda Altafulla com per a la Ronda Altafulla – N 340, i són els següents: 

 

! Tipus de via: Carretera convencional 1+1 

! Tipus de terreny: Ondulat (entre 5 % i 15 % d'inclinació màxima) 

! Velocitat de projecte: 60km/h 

 

4.4.1 Traçat en planta 

 El traçat en planta connecta amb aquest enllaç mitjançant una alineació recta, 

la qual enllaça amb una corba circular a través d’una clotoide. Finalment la carretera 

Ronda Altafulla finalitza el seu recorregut amb el conjunt invers d’alineacions que hi 

trobàvem a l’inici. Aquests dos conjunts d’alineacions s’uneixen entre sí mitjançant 

dues clotoides que permeten el canvi de sentit de les corbes circulars.  

La connexió amb la Ronda Altafulla es realitza mitjançant una miniglorieta. Aquesta 

elecció es deguda a que a la Ronda Altafulla ja existeixen diverses rotondes de petita 

dimensió i, per tal de continuar amb el mateix tarannà a tota la Ronda i com que tenim 

limitacions d'espai, creiem oportú construir la miniglorieta. 

La traça de la segona carretera, la Continuació de la Ronda Altafulla, comença al 

final de la Ronda. S'ha decidit construir una nova miniglorieta el punt d'inici d'aquesta 

carretera ja que es un punt d’intersecció de dos carrers. La traça d'aquesta carretera 

està formada per una alineació recta-clotoide-corba-clotoide-recta. 

Finalment, aquesta carretera (la Continuació de la Ronda Altafulla) connecta amb 

la rotonda existent situada a la N-340a. Per tal de realitzar aquesta connexió és 

necessari realitzar una modificació en el traçat de la carretera T-214 de 

Torredembarra, que també connecta a la mateixa rotonda. Aquest condicionament de 

la carretera T-214, com que no és l'objecte principal del present projecte, no s'ha 

estudiat a fons. Només hem modificat el traçat en planta de manera que quedi 

clarament apreciable la possibilitat d’encabir la nostra carretera a la rotonda.  
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El traçat modificat de la T-214 s'ha realitzat mitjançant una corba en S. Aquesta 

alineació comença a la rotonda amb una corba de radi 265 metres i longitud 195,56 

metres, la qual connecta amb una altre corba de mateix radi i sentit contrari mitjançant 

dos clotoides de transició de igual paràmetre (132) i longitud (65,77 metres).   

 

4.4.2 Traçat en alçat 

El traçat en alçat de la carretera Ronda Altafulla – N 340 s'ha realitzat amb una 

rasant que conté dos acords parabòlics, el primer de tipus convex de paràmetre 1100, 

el vèrtex del qual es troba al PK 458,165, i el segon és còncau de paràmetre 2600 i el 

trobem al PK 705,728. 

S'ha dissenyat els acords verticals de manera que hi hagi una correcta coordinació 

planta-alçat, és a dir, situant els punts de tangència dels acords verticals en 

coincidència amb una corba circular, dins de la clotoide en planta i el més allunyat 

possible del punt de radi infinit.  

La inclinació de la rampa, que va des del PK 0 al PK 425,563, és del 1,56 %, en 

canvi la inclinació de la segona rampa és del 6% i discorre entre el PK 800,164 i el PK 

972,152. Pel que fa a la pendent des de el PK 489,230 fins al PK 571,076 és de 

4,36%. 

En quant a la carretera Continuació de la Ronda Altafulla, l'alçat està format per 

dos rectes i un acord còncau de paràmetre 3000. Aquest acord es desenvolupa 

totalment coincident amb la recta en planta, de forma que no hi ha cap problema amb 

la coordinació entre planta i alçat.  

La inclinació de la pendent, que va des de el PK 0 al PK 565,551, és del 4,78 %; i 

la inclinació de la rampa des de el PK 773,449 fins al PK 803.908, és de 0,85 %. 

 

4.4.3 Via per a ciclistes 

El disseny del carril bici protegit adherit a les carreteres segueix el mateix traçat 

que la via principal. Tenint en compte que els radis en planta superen els 142 metres i 

que la inclinació no arriba en cap moment al 5%, es pot concloure que el disseny de la 

via ciclista és correcte. 
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El present projecte ha dissenyat una xarxa de vies ciclistes que recorre els carrers 

més importants del municipi, N-340a i Ronda Altafulla,  a més de les dues carreteres 

de nova construcció. Aquesta actuació millora la mobilitat en bicicleta a l’interior del 

poble facilitant l’accessibilitat a qualsevol punt d’aquest. A més, queda indicat als 

plànols del present projecte com queda prevista la continuació del carril reservat per a 

ciclistes i el passeig de vianants, en la rotonda de connexió Altafulla-Torredembarra, 

amb direcció cap a la zona de la platja.  

 

4.4.4 Tram a urbanitzar 

En els trams a urbanitzar es realitzen diferents actuacions, les quals es detallen 

clarament als annexos, tal i com hem comentat anteriorment.  

La actuació de urbanització més important és la implantació del carril reservat per 

a ciclistes de manera que continua per les carreteres de nova construcció i discorre 

per la nacional 340a i pel carrer de ronda. A més, un altre punt important de la re-

urbanització el trobem a la nacional, a on es construeix i urbanitza un dels marges de 

la carretera.  

 

 4.5 Moviment de Terres 

 En l’ Annex nº08 - Moviment de Terres es descriu amb detall els aspectes mes 

importats aquí indicats. 

 Els mitjans d’excavació a emprar per a la realització de l’obra seran els 

convencionals amb la utilització prèvia de ripper i martells picadors, no preveient-se en 

principi la utilització de voladures. 

 Per a la redacció del present projecte s’ha estimat un percentatge de roca no 

excavable per mitjans mecànics en desmunt d’un 0%. 

 Els materials sobre els que s'assentarà la traça són materials classificables per 

la instrucció 6.1 – IC Secciones de Firme com a sòls tolerables. 

 Els sòls tolerables corresponen a sorres llimoses i es troben a la totalitat de la 

traça de les dos carreteres. S'ha de tenir en compte que trobem calcarenita sota la 
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traça encara que a una profunditat que no s'haurà de tenir en compte pels moviments 

de desmunt.  

 Els materials excavats podran ser utilitzats per a la formació de terraplens, es 

podran fer servir tan a la fonamentació com al nucli dels terraplens. En quant a la 

coronació, necessitem sòl seleccionat de préstec 

 Els valors que caracteritzen el moviment de terres es troben resumits en la 

següent taula: 

MOVIMENT DE   TERRES 

TERRAPLÈ TOTAL 72253,71 m3 

DESMUNT TOTAL 74925,50 m3 

ESBROSSADA TOTAL 54171,13 m2 

EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL  10834,23 m3 

REBLERT DE TERRA VEGETAL  5657,42 m3 

SÒL SEL·LECCIONAT DE PRÈSTEC  17759,10 m3 

TRANSPORT A ABOCADOR TERRA 

VEGETAL 
 5176,81 m3 

 

4.6 Ferms i Paviments 

 A l'annex nº 09 – Ferms i Paviments es troba detallat els aspectes més 

importants aquí indicats. 

 Segons la Instrucció 6.1-IC, la categoria de trànsit és funció de la Intensitat 

Mitja Diària dels vehicles pesats (IMDp) que es preveu per al carril de projecte en l'any 

de posada en servei.  

 La IMDp de la carretera Continuació de la Ronda Altafulla és de 176,59 v/d/c. 

En canvi, serà de 116,14 v/d/c per a la carretera Ronda Altafulla – N 340. 

 Per tant, la categoria de tràfic per a les dos carreteres és la T31. 
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 La secció de ferm adoptades per aquestes carreteres correspon a la secció 

estructural de ferm flexible núm. 3121, per a una categoria d'esplanada E2. 

 Aquesta secció està formada per dos capes, 40 cm de Zahorra Artificial i 16 cm 

de Mescla Bituminosa. Aquesta estarà formada per 6 cm AC22surf D com a capa de 

trànsit i 10 cm AC22base G com a capa base. 

 S'haurà de realitzar un reg d'adherència entre les capes de base i trànsit ECR-1 

i un reg d'imprimació entre la capa de zahorra artificial i la mescla bituminosa ECI. 

 Les capes anteriorment comentades seran les utilitzades a les calçades de les 

carreteres objecte del present projecte. En canvi, el voral no dispondrà de capa base, 

el que tindrà serà els 6 cm de la capa de trànsit idèntic que la calçada i sota 50 cm de 

zahorra artificial. 

 Les dos miniglorietas de nova construcció previstes pel projecte es construiran 

de la mateixa manera. 

 La illeta central de les miniglorietes són circulars de diàmetre 3 metres. Es 

construiran amb un bombeig fins a una alçada de 10 cm al centre. Aquest bombeig fa 

més identificable la glorieta pels conductors.  

 La illeta es construirà amb paviment llambordí. El bombeix serà de color blanc i 

reflectiu i a la seva perifèria hi haurà un anell de captafars.   

 Pel que fa a la via per a ciclistes es projecta sobre 50 cm de sòl sel·leccionat i 

15 cm de tot-u artificial. La mescla bituminosa emprada és una mescla amb addició de 

ferro, de tal manera que la mescla sigui color vermell, BBTM 11B. 

 La via de vianants es projecta sobre una llosa de formigó en massa HM-20 de 

10cm.  

 Als trams de re-urbanització les actuacions són diferents segons el tram en el 

que ens trobem. A l’annex de ferms i paviments hi trobem les actuacions a realitzar en 

cada cas. 
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4.7 Climatologia, hidrologia i drenatge 

 En l’Annex nº11 Climatologia, hidrologia i drenatge es dimensionen i justifiquen 

les obres previstes per a garantir un adequat Drenatge corresponents al Projecte 

Constructiu. 

 La comarca del Camp de Tarragona queda sotmesa a la circulació dels vents 

de ponent. El clima està en relació els propis del domini mediterrani, per tant les 

temperatures segueixen el seu ritme anual, semblant al descrit en qualsevol altre àrea 

litoral.  

 La configuració de la comarca, àmpliament oberta al mar i amb un cinturó de 

muntanyes que les resguarden de les influències interiors, li proporcionen un règim 

tèrmic molt suau. Però, és ben cert que l'orla muntanyosa i sobre tot la unitat de 

Prades exerceix durant l'hivern una influència negativa; en efecte, quan els cims de la 

Mussara apareixen coberts de neu descendeixen sobre el pla vents bastants freds que 

fan baixar bruscament la temperatura.  

 Per tant, el clima d'Altafulla en quant a les temperatures és suau, poc extremat. 

Els hiverns són força suaus, amb un risc de gelades molt petit, i els estius són 

temperats (tot i que la humitat ambiental és alta i per tant proporciona una notable 

sensació de xafogor). La diferència de temperatures entre el dia i la nit és petita, 

rarament superant els 15ºC. 

 Hem de distingir entre el trams en terraplè i en desmunt de les carreteres. A la 

zona en terraplè l'aigua de la carretera vessarà mitjançant la berma cap al terreny 

natural a través de baixants de formigó disposats cada 20 metres, a on recollirem 

l'aigua mitjançant una cuneta de guarda (tipus C2 a peu de terraplè). Aquesta aigua 

anirà a parar als punts baixos de la traça o als punts de inflexió terraplè-desmunt, on 

es desguassarà cap al terreny natural.  

En quant a la zona en desmunt, les aigües que provenen de la conca es recolliran 

mitjançant una cuneta de guarda (tipus C2 a cap de desmunt) que les portarà cap als 

punts baixos de la traça on desguassarem l'aigua cap al terreny natural.  

Les aigües que provenen dels talussos en desmunt les recollirem, o bé, mitjançant 

les cunetes de calçada (tipus TTR-15), o bé a través de les cunetes de terra 

triangulars, depenent de si estem a un marge o a l’altre de la carretera. El desguàs es 
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realitzarà igualment cap als punts baixos o punts de discontinuïtat entre desmunt i 

terraplè.  

En els punts en que sigui necessari dirigir l’aigua cap el marge oposat de la 

carretera, s'utilitzaran obres transversals de drenatge longitudinal (OTDL) compostes 

per un col·lector de Φ600mm,  d’aquesta manera s’eviten possibles encastaments 

d'aigua. En els trams en que sigui necessari alliberar l’aigua de les cunetes per tal de 

que la cuneta sigui regularment drenada, es disposarà d’aquest mateix col·lector. 

 Es construirà una arqueta de formigó en massa HM-20, amb una reixa de 

càrrega de ruptura de 40 tonelades, per tal de fer passar l'aigua de les cunetes cap als 

col·lectors transversals de Φ600mm.  

La zona de urbanització de la Ronda Altafulla prevista en el present projecte es 

troba totalment connectada a la xarxa de sanejament existent i els treballs que es 

realitzen d’ordenació i implantació del nou carril reservat per a ciclistes no modifiquen 

en res aquest drenatge. Pel que fa a la nacional 340a passa el mateix, el drenatge 

està totalment aconseguit, a l’inici amb cunetes a banda i banda de la carretera i al 

tram urbà amb la xarxa de sanejament. Tanmateix, a les zones on actualment hi 

trobem cunetes i el projecte té previst la construcció de vorera, que es pot observar als 

plànols com això ens passa a dos petits trams de la nacional, haurem de procedir a la 

demolició de les cunetes i la implantació d’embornals. A més, en el tram de 

urbanització del marge esquerra de la carretera, en sentit Tarragona, també haurem 

de tenir en compte el seu drenatge mitjançant diferents embornals disposats al llarg de 

la traça. 

 

4.8 Geologia i Geotècnia 

 A l'annex nº06 - Geologia i geotècnia, es pot consultar l'estudi geotècnic i el 

perfil geològic de la zona d'estudi. 

 La zona d'estudi es situa a la depressió Reus-Valls o Camp de Tarragona, 

fossa de caràcter tectònic del Terciari, situada entre les serralades Prelitoral i Litoral 

catalanes, aquesta última situada sota el mar a l'altura de Reus.  

 Aquesta fossa està formada litològicament per materials col·luvials i al·luvials 

del Quaternari, que reposen damunt d'un substrat del Terciari.  
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 La successió litoestratigràfica obtinguda a partir de l'estudi geotècnic adjunt, 

així com les característiques geotècniques de les diferents litologies, és la següent: 

 S'observa un paquet de sorres llimoses d'una potència variable i sota aquest 

una seqüència sedimentària de calcarenita. 

 De l’anàlisi del perfil geològic i l'estudi geotècnic adjunt s’estima que el 

percentatge de roca no excavable per mitjans mecànics és de 0 %.  

 Els talussos establerts tant en desmunt com en terraplè a la totalitat del 

projecte és de 3H2V.   

 

4.9 Estudi de l'Organització i el desenvolupament de les obres 

 

Dividirem les obres del present projecte en diferents fases englobades en dues 

parts clarament diferenciades de manera que, primerament, es realitzen les obres 

necessàries per a la construcció de les dues carreteres i, a continuació, es realitzaran 

els treballs de urbanització de la Nacional 340a i el carrer de ronda. A continuació es 

descriuen cadascuna de les fases en que es divideix la obra, pel que fa a la 

organització i desviaments provisionals. 

 

 En l’Annex nº14 Estudi de l’Organització i el desenvolupament de les obres es 

recullen els aspectes d’interacció de les obres definides al projecte amb la resta de la 

via. L’annex recull la descripció dels desviaments de trànsit, així com la senyalització 

necessària a cada cas. 

 

4.10 Jardineria i Mobiliari urbà 

 El present projecte comprèn unes tasques d’arbrat, tant de les dues carreteres 

de nova construcció com de la zona a urbanitzar. 

 Es preveu la plantació d’arbres plataners de manera que aportin la ombra 

necessària, tant per vianants com per ciclistes. Al tram de urbanització es projecte una 

xarxa de reg de degoteig.  
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 A l’annex número 13 trobem les especificacions de la jardineria emprada i, a 

més, el mobiliari urbà col·locat.  

 

4.11 Àrea de descans 

 En el present projecte també s’inclou el disseny d’una àrea de descans per a 

ciclistes i vianants a peu o patinadors. Es troba a la traça de la carretera Ronda 

Altafulla – N 340 i té zona de gimnàs exterior, àrea a l’ombra per poder descansar i 

taules de pícnic per menjar.  

 Els detalls els trobem a l’annex número 10. 

 

4.12 Senyalització, abalisament i defensa d'obres 

 En l’Annex nº16 - Senyalització, abalisament i defenses de les obres es 

descriuen les actuacions a realitzar pel que fa a la senyalització horitzontal i vertical, 

abalisament i defenses en l’Àmbit del present Projecte. 

 Per tal de definir la senyalització horitzontal s'ha utilitzat la Norma 8.2-IC. 

"Marcas Viales". 

 Per a la confecció del present projecte s'han tingut en compte les següents 

consideracions: 

! Delimitació dels carrils de circulació. 

! Indicació del límit de la calçada. 

! Delimitació de les zones excloses al trànsit. 

! Reiteració de la senyalització vertical. 

! Guia dels moviments més adequats. 

 

 Per a la senyalització vertical del present projecte s'ha utilitzat la Norma 8.1-IC. 

"Señalización vertical".  

 En quant a les defenses, s'ha utilitzat la barrera de seguretat metàl·lica simple 

BMSNA4/120b. La funció de la barrera de seguretat és proporcionar un cert nivell de 

contenció a un vehicle fora de control, per a que no caigui per un desnivell, col·lisioni 
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contra una estructura u obstacle, dissipant l'energia cinètica del vehicle de forma que 

el nivell d'alentiment patit pels ocupants sigui tolerable. 

 Es disposarà de una barrera tipus B-S/1 (New Jersey) per tal de separar 

completament la via per on discorren els vehicles a motor i el carril per a ciclistes i 

vianants.  

 

4.13 Serveis Afectats 

 A l’annex número 18 es tenen en compte els possibles serveis afectats que 

discorren per la traça de les noves carreteres, o , si fos el cas, pels trams a re-

urbanitzar de la nacional 340a i Ronda Altafulla.  

 

4.14 Expropiacions 

 El terrenys afectats per la construcció de les obres d’aquest projecte són situats 

al terme municipal d'Altafulla, a la comarca del Tarragonès. El criteri adoptat en 

projecte per al límit d’expropiació és, segons la Llei de Carreteres, establir-lo a partir 

d’una distància de 3m a cada costat de la via, mesurades en horitzontal i 

perpendicularment a l’eix de la mateixa, des de l’aresta exterior de l’explanació. 

 

 En l’Annex nº17 Expropiacions es recull una taula amb les superfícies 

d’expropiació, servituds de pas i ocupacions temporals, així com la seva valoració 

segons els criteris anteriors. 

 L’import global corresponent a Expropiacions ascendeix a 436.222 €. 

 

5 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

 D’acord amb el Reial Decret 1627/1.997 de 24 d’Octubre, s’ha redactat en el 

present projecte un Estudi de Seguretat i Salut que es presenta en l’Annex Nº 19, que 

recull els riscos que suposa la realització de l’obra projectada, així com les mesures 
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preventives adequades. Servirà per donar unes directrius bàsiques al contractista per 

dur a terme les seves obligacions en el camp de prevenció de riscos professionals, 

facilitant el seu desenvolupament, sota control de la Direcció Facultativa.  

 L’esmentat estudi consta dels següents documents: Memòria, Plànols, Plec de 

Condicions Particulars i Pressupost, el qual s’ha inclòs com a partida alçada al 

Pressupost d’Execució Material del Projecte. 

 

6 PLA D'OBRA I TERMINI D'EXECUCIÓ 

 

 Es redacta a l’Annex nº20 el Pla de Treballs en el qual s’exposa el possible 

desenvolupament dels treballs mitjançant un diagrama de Gantt. Prèviament s’ha 

calculat la duració possible de les activitats principals (moviment de terres, ferms, 

estructures) a partir d’hipòtesis de rendiments de personal i maquinària. 

 A partir d’aquestes consideracions, s’estima un termini d’execució del present 

projecte de 11 mesos. 

 

 

7 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. Els costos 

indirectes aplicats als preus del present projecte és del 5%. 

 A l'annex nº 21 - justificació de preus es pot observar el llistat de tots els preus 

amb la seva justificació. 

 

 

 



Projecte de connexió i urbanització de les carreteres N-340 i N-340a i del carrer de ronda al municipi d’Altafulla 

!

 

Memòria  Pàgina 19 

8 RESUM DEL PRESSUPOST 

 

 El pressupost de les obres, aplicant els preus unitaris als amoixaments de les 

partides d'obra segons es desglossa en el corresponent Document Nº 4 Pressupost 

del present Projecte, es resumeix als següents capítols. 

 

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL 2.456.157,15 €  

 

 Afegint al pressupost anterior els percentatges corresponents a les Despeses 

Generals (13 %), Benefici Industrial (6 %) i IVA (21 %), s’obté el següent Pressupost 

d’Execució per Contracte: 

 

Pressupost d’Execució per Contracta amb IVA 3.536.620,68 €  

 

 A efectes de Pressupost per a Coneixement de l’Administració, s’ha afegit a 

l’import anterior el valor corresponent a les expropiacions i al pla de control de qualitat 

resultant: 

 

Pressupost d’Execució per contracte amb IVA  3.536.620,68 €  

Expropiacions      436.222 €  

Pla de Control de Qualitat    36.683,00 €  

 

Pressupost per al coneixement de l’administració 4.009.525,68 € 
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 Així doncs, el Pressupost per al Coneixement de l’Administració ascendeix a la 

quantitat de QUATRE MILIONS NOU MIL CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB 

SEIXANTA VUIT CÈNTIMS.  

 

9. DOCUMENTS INTEGRANTS DEL PRESENT PROJECTE  

 

DOC. Nº1 MEMÒRIA I ANNEXOS 

• Memòria 

• Annex nº 1 Antecedents 

• Annex nº 2 Reportatge Fotogràfic 

• Annex nº 3 Cartografia i Topografia 

• Annex nº 4 Estudi d’alternatives 

• Annex nº 5 Planejament Urbanístic 

• Annex nº 6 Geologia i geotècnia 

• Annex nº 7 Traçat 

• Annex nº 8 Moviment de Terres 

• Annex nº 9 Ferms i Paviments 

• Annex nº 10 Àrea de servei 

• Annex nº 11 Climatologia 

• Annex nº12 Il·luminació 

• Annex nº13 Jardineria i Mobiliari urbà 

• Annex nº14 Estudi d’Impacte Ambiental 

• Annex nº15 Organització i desenvolupament de les obres 

• Annex nº16 Senyalització, abalisament i defenses 

• Annex nº17 Expropiacions 

• Annex nº18 Serveis afectats 

• Annex nº19 Estudi de Seguretat i Salut 
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• Annex nº20 Pla d’obres 

• Annex nº21 Justificació de preus 

• Annex nº22 Pressupost pel coneixement de l’Administració 

• Annex nº23 Pla de Control de Qualitat 

 

DOC Nº2 PLÀNOLS 

 

• 1. Índex  i situació 

• 2. Planta Topogràfica 

• 3A i 3B. Planta General 

• 4A i 4B. Planta Urbanització 

• 5A i 5B. Perfil Longitudinal 

• 6A i 6B. Perfil transversal 

• 7A, 7B i 7C. Seccions Tipus 

• 8. Enllaços 

• 9. Àrea de servei 

• 10A i 10B. Planta Drenatge 

• 11. Detalls drenatge 

• 12. Il·luminació, arbrat i mobiliari 

• 13. Detalls jardineria i il·luminació 

• 14A i 14B. Senyalització 

• 15. Vertical orientació 

• 16. Detall orientació 

• 17. Detall senyalització horitzontal 

• 18. Detall senyalització vertical 

• 19. Planta defenses 

• 20. Detall Defenses 
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• 21. Expropiacions 

• 22. Mesures Protectores 

 

DOC Nº3 PLEC DE CONDICIONS 

 

DOC Nº4 PRESSUPOST 

• Amidaments 

• Quadre de Preus Nº1 

• Quadre de Preus Nº2 

• Pressupost 

• Resum de Pressupost 

• Últim full 

 

10 CONCLUSIÓ 

 

Amb tot allò que s’ha exposat en la present Memòria i en els seus Annexos, així com a 

la resta de documents del Projecte, creiem suficientment justificat el mateix.  

 

Barcelona, juny de 2013. 

L’ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE 

 

Albert Llanos Sánchez 
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1. INTRODUCCIÓ 

 El present projecte pretén donar resposta a la necessitat que té el municipi 

d’Altafulla  de  millorar  l’accessibilitat a les nacionals 340 i 340a, que travessen el poble 

per nord i sud, respectivament. Per tant es projecten dues carreteres de nova 

construcció que connecten cadascuna de les nacionals amb el carrer Ronda 

d’Altafulla.  

 D’altre  banda,  tenint  en  compte  la  importància  que  té  la  mobilitat  en  bicicleta  en  

aquest  poble  costaner  i  d’alta  presència  turística,  també es projecta una xarxa de vies 

ciclistes que discorren per les carreteres de nova construcció, pel carrer Ronda 

d’Altafulla  i  pel  tram  de  nacional  340a  que  discorre  pel  municipi.   

 A més, el projecte comprèn les actuacions necessàries per a la urbanització del 

carrer  Ronda  d’Altafulla  i  la  nacional  340a.   

 

2. ANTECEDENTS 

 La  zona  objecte  d’estudi  pertany  al  municipi  d’Altafulla,  ubicat  a  la  comarca  del  

Tarragonès.  

 El  municipi  d’Altafulla  és  dels  que  té  menor  extensió  de   tota   la  comarca,  amb  

una extensió de 6,94 km2; així, dels 21 municipis que configuren la comarca del 

Tarragonès,  el  d’Altafulla  és  el  17è  en extensió (per sota seu només hi ha el Morell, la 

Nou de Gaià, els Pallaresos i la Pobla de Mafumet). 

 El   d’Altafulla   és   un   terme   estret   (poca   longitud   est-oest) i allargat (màxima 

longitud nord-sud). Això  es  tradueix,  d’una  banda,  en què la façana marítima del terme 

és  molt  limitada,  especialment  reduïda  si  a  més  la  comparem  amb  l’extensió  de  façana  

marítima que tenen els municipis veïns, i  d’una  altra, en què la major part de territori 

sense urbanitzar es concentri terra endins. 

 El  municipi  limita  a  l’oest amb els termes municipals de Tarragona i la Riera de 

Gaià, al nord amb el terme de la Nou de Gaià, al nord-est amb el terme de la Pobla de 

Montornès  i  a  l’est  amb  el  de  Torredembarra.   
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Fig. 1 Localització d'Altafulla 

 

 

Fig. 2 Terme  municipal  d’Altafulla 
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 2.1. OROGRAFIA  D’ALTAFULLA 

 Orogràficament,   el   terme   d’Altafulla   conforma   un   paisatge   típic   de   doble   turó  

litoral (conjunt del turó de Sant Antoni i el turó dels Munts), situat entre dues conques 

hidrogràfiques (el Gaià i la Rasa).   L’elecció   per   part   dels   antics   pobladors   d’aquest  

emplaçament no va ser aleatòria. Els punts habitats enlairats, tant la vila romana dels 

Munts com  l’ocupació  medieval  a la zona del castell, permetien optimitzar la defensa, 

així com viure en indrets allunyats dels efectes destructors de riuades o dels 

problemes sanitaris que podien comportar els aiguamolls litorals que se situaven a la 

reraplatja  d’Altafulla.  Tanmateix,  la  situació  propera  al  mar,  amb  els  ports  naturals  de  la  

platja del Canyadell i la platja  d’Altafulla,  permetien  optimitzar  la  comunicació naval.  

 Actualment,   l’estructura   bàsica   del   paisatge   marcada   per   l’orografia   no   ha  

canviat,  tot  i  que  sí  ho  han  fet  els  usos  del  sòl  que  s’hi  ha  desenvolupat.  Els  factors  de  

canvi més importants han estat els següents: 

 Dessecació de les maresmes litorals. 

 Urbanització del litoral, des de la platja fins al roquer. 

 Creixement de la vila més enllà de les seves muralles, cap al sud i oest. 

 Construcció de grans infraestructures de comunicació que aprofitaven les petites 

depressions entre turons. 

 Conversió de bona part dels turons del nord del municipi en conreus de secà 

mitjançant   les   tècniques   d’abancalament.   En   els   darrers   anys,   però,   el   bosc   ha  

recuperat  territori  mercès  a  l’abandonament  dels  conreus  més marginals. 

 

 2.2. EIXOS DE COMUNICACIÓ 

 Tenim dos grans eixos de comunicació que creuen el municipi. El primer 

discorre, paral·lel al litoral, per la lleugera depressió existent entre el turó dels Munts i 

el turó de la vila i Castell. Conté la carretera N-340a i uns pocs centenars de metres 

cap al mar, el ferrocarril Barcelona-València.  

 El segon correspon al corredor que discorre al nord de Sant Antoni, ocupat per 

l’autopista  A-7 i la variant de la N-340. 
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 2.3. MARC SOCIOECONÒMIC 

2.3.1. Evolució demogràfica  

Altafulla té una població,   amb   dades   de   l’any   2012, de 4.835 habitants. A 

continuació   s’adjunta   una   gràfica   amb   l’evolució   de   la   població   censada   al   municipi  

entre els anys 1900 i 2006, on es pot observar el destacat increment de la població en 

aquest període, increment que és especialment destacat en els darrers anys.  

Així   doncs,   podem   dir   que   el   municipi   d’Altafulla   és   un   municipi   en   constant  

creixement,  a  l’igual  que  altres  municipis  costaners. 

 

 

Fig. 3 Gràfic de l’evolució  de  la  població  censada  al  municipi  d’Altafulla  entre  els  anys  

1900 i 2006 

 

2.3.2. Ocupació i activitats econòmiques 

Les   darreres   dades   oficials   disponibles   d’ocupació   laboral   de   la   població  

resident   a  Altafulla   per   sectors   d’activitats,   ens   indiquen  que  més  de   la  meitat   de   la  

població activa ocupada desenvolupa la seva activitat en el sector serveis. A 

continuació   s’adjunta   una   gràfica   que   ens   mostra   l’evolució   de   l’ocupació   entre   els  

anys 1991 i 1996. 
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Fig. 4 Gràfic de l'ocupació laboral de la població d'Altafulla entre 1991 i 1996 

Pel  que   fa  a   l’activitat   econòmica  del  municipi   podem  concloure  que   la  major  

part es desenvolupa en el sector terciari, ja que els àmbits de serveis, comerç i turisme 

aglutinen el 74 % de les llicències econòmiques per activitats. 

La indústria té un paper  molt  poc  rellevant  en  el  municipi  (en  l’àmbit  d’indústria  i  

petit  taller  només  s’hi  comptabilitzen  un  4%  de  les  llicències  d’activitats).   

 Per últim, cal destacar la pràctica absència de llicències en el sector primari 

d’activitat   ja   que   únicament   podem   destacar   1   “llicència”   que   té   el   codi   de   “altres  

professions  relacionades  amb  l’energia  o  la  mineria”  i  2  llicències  amb  l’epígraf  “serveis  

agrícoles   i   ramaders”   (aquestes   tres   llicències   anteriors estan comptabilitzades en 

l’àmbit  de  serveis)   i  1   llicència  de  “indústria  de   la  pedra  natural”  (inclosa  en  el  sector  

indústria-taller). 

 

 3. RAÓ DE SER DEL PROJECTE 

 3.1 CONCEPCIÓ INICIAL 

 La idea principal per la que neix el present projecte és la necessitat que té el 

municipi   d’Altafulla   de millorar la seva comunicació amb els eixos principals més 

propers,  la  variant  340  i  l’autopista  A-7 al nord i la nacional 340a al sud.  
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Fig. 5 Eixos principals de comunicació a Altafulla 

 

3.2 ACCÉS A LA NACIONAL 340a 

La carretera N-340a travessa la població d’est   a   oest   en   direcció   Barcelona-

Tarragona i, actualment, existeixen diferents punts de comunicació entre la nacional i 

el nucli del poble a través de diversos carrers ortogonals que  s’endinsen  cap  a  l’interior  

d’Altafulla.  Tanmateix,  a   la   traça de la N-340a trobem diferents badens de seguretat 

que dificulten que la circulació sigui fluida i, per tant, fan que travessar el municipi sigui 

una tasca realment incòmode a la vegada que es creen llargues cues a les hores 

punta. Per tant, la construcció d’una   carretera   que   connecti   directament   la   nacional  

340a amb el nucli urbà sembla  necessària  per,  d’una  banda, disminuir el trànsit que 

circula per aquesta nacional i,  d’un altra, per facilitar la comunicació directe de la zona 

sud i nord del municipi. 
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D’altre  banda,  el  carrer més important del poble és  la  Ronda  d’Altafulla  ja  que  té  

el seu inici a la zona sud-oest, on està connectada a la N-340a mitjançant una rotonda, 

i discorre per tot el nucli del poble fins a finalitzar sobtadament el seu recorregut a la 

zona nord-est. Per tant, es visualitza molt bé com una alternativa funcional i còmode 

per resoldre als problemes que hem comentat és construir la continuació de la Ronda 

Altafulla fins connectar-la a la nacional 340a.   D’aquesta   manera   queda   totalment  

comunicat  el  nucli  de   la  població  a   l’est   i  a   l’oest  a   través  del  carrer  de   ronda.  En la 

següent  figura  s’observa  el  traçat  que  segueix  la Ronda Altafulla i la N-340a. 

Com  veurem  a   l’annex  d’anàlisi  d’alternatives,   la  connexió amb la N-340a de la 

nova carretera es realitzarà a la rotonda existent que separa les poblacions de 

Torredembarra i Altafulla. 

 

3.3 ACCÉS A LA NACIONAL 340 

Actualment,   els   habitants   d’Altafulla   s’han   de   traslladar   a   la   població   veïna   de  

Torredembarra per poder accedir a la nacional 340. També hi ha una sortida a la 

nacional  a  la  zona  oest  de  la  població  d’Altafulla,  però  està  massa  allunyada  del  nucli  

més   densificat   causant   problemes   d’incomoditat alhora de desplaçar-se per agafar 

aquesta carretera, sobretot a les hores punta, per la qual cosa és necessària la 

construcció  d’una  variant  eficient  i  funcional que permeti una mobilitat ràpida i propera 

en quant a la distància amb el nucli urbà. 

Fig. 6 Ronda Altafulla i N-340a 
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Aquesta necessitat  de  facilitar  l’accés  amb la N-340 està prevista pel planejament 

urbanístic  i  s’ha  comprovat,  desprès  de  revisar-ho i de realitzar les visites pertinents a 

l’àrea  àmbit  d’estudi,  que  l’enllaç  amb  la  nacional  es  troba  ja construïda tal i com es pot 

veure a les següents figures. Tanmateix,   l’enllaç  queda tallat i evidentment no es pot 

circular  per  aquest  ramal  en  l’actualitat. 

 

 

Fig. 7 Enllaç existent amb la nacional 340 
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Fig. 8 Enllaç existent amb la nacional 340 

 

Fig. 9 Tall  que  separa  l’enllaç  asfaltat  amb  un  camí  rural 
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Per tant, el traçat d’aquesta   carretera   de   nova   construcció   queda   clarament  

definit  per  l’enllaç  que  hi  ha  actualment  amb  les  rotondes  de  connexió  amb  la  nacional  

340   i   l’autopista   A-7.   A   l’annex   d’estudi   d’alternatives   es   demostra   l’adequació  

d’aprofitar  aquest  enllaç,  tant  per motius econòmics  com  d’emplaçament,  i  connectar  la  

carretera  a  la  Ronda  d’Altafulla.   

 

3.4 VIA PER A CICLISTES I URBANITZACIÓ DE CARRERS 

Un aspecte important i característic   d’Altafulla   és   la   seva   peculiar   orografia   i  

petita   extensió   que   permet   i   fomenta   la   mobilitat   en   bicicleta.   Per   això,   s’ha   cregut  

necessària  la  implantació  d’una  via destinada per a ciclistes que transcorri per les dos 

carreteres de nova construcció. Per tal de dissenyar una xarxa completa i que doni 

resposta  a  la  necessitat  real  del  municipi  s’ha  implantat  el  carril  bici  a  la  traça  completa  

de la Ronda d’Altafulla i al tram de nacional 340a que travessa la població. 

A  més,  com  veurem  a  l’annex de traçat i definició de les seccions tipus, a la traça 

de les carreteres de nova construcció es reserva un carril de passeig per a vianants i 

patinadors,  amb  l’objectiu  de  que  no  envaeixin  la  via  ciclista.   

La ultima intervenció que es porta a terme en el present projecte és la 

urbanització i la realització de les actuacions necessàries  al  carrer  Ronda  d’Altafulla  i  

N-340a  per  tal  d’encabir  les  vies  per  a  ciclistes  i  millorar  les  voreres  que  actualment  es  

troben incompletes a la traça de la nacional 340a. 

 

3.5 PERSPECTIVA GLOBAL DEL PROJECTE 

Per tant, el present projecte pretén millorar la mobilitat, tant interna com amb 

poblacions veïnes, mitjançant dos carreteres de nova construcció que donin sortida als 

eixos de comunicació més importants (la N-340 i la N-340a). A més, es dissenya una 

via per a ciclistes que forma una xarxa completa i tancada arreu del municipi. Per 

últim, es realitzen les tasques de millora i de urbanització de la carretera N-340a al seu 

pas per Altafulla i del carrer de Ronda del municipi. D’aquesta  manera  s’aconsegueix  

un projecte que compacta i unifica els principals corredors de transport del municipi 

d’Altafulla.   
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1. INTRODUCCIÓ 

 En  el  present  annex  es  mostra  un  petit  reportatge  fotogràfic  de  la  zona  d’estudi  

del  projecte.  L’objectiu  principal  és  conèixer  el  seu  emplaçament  i  l’estat  actual  de  les  

diferents vies. 

 Aquest reportatge s’organitza   de   la   següent   manera.   Primer es mostren les 

imatges més representatives dels punts d’intersecció  de les dues carreteres de nova 

construcció amb les traces existents, és a dir, el tram de connexió amb la N-340 al 

nord, la rotonda que uneix la N-340a amb la Continuació de la Ronda Altafulla al sud-

est i,  per  últim,  el  punt  on  finalitza  la  traça  actual  d’aquest carrer de ronda, al nord-est 

del municipi.   Desprès,   es   presenten   fotografies   que   expliquen   l’estat actual de la 

Ronda  d’Altafulla i del tram de N-340a que travessa la població, descrivint els diferents 

detalls   de  paviments   i   elements  existents  que  seran  els  mateixos  que  s’utilitzaren  al  

projecte  per  tal  d’homogeneïtzar  el  màxim  la  zona  àmbit  d’estudi. 

 

2. FOTOGRAFIES 

 Les diferents fotografies venen acompanyades per una figura on es mostra la 

posició on han estat preses les imatges. 
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Fig. 1 Emplaçament enllaç N-340 

 

 

Foto 1 Enllaç amb N-340 
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 Es  comprova  a  la  fotografia  número  1  com  l’enllaç  amb  la  nacional  340  es  troba  

actualment  construït  però  no  esta  obert  a  la  circulació.  A  la  següent  imatge  s’observa  

el  tall  que  hi  ha  a  l’enllaç  i  que  marca el final del tram construït. 

 

 

Foto 2 Transició enllaç existent N-340 amb camí rural 
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Foto 3 Enllaç existent amb N-340 

 

 A   les   imatges   que   s’adjunten   a continuació es pot observar la rotonda que 

uneix Altafulla  i  Torredembarra  i  que  serà  on  s’enllaci la nova carretera que connecta 

el carrer de ronda amb la N-340a. 

 

 

 

 

Fig. 2 Emplaçament rotonda de connexió Altafulla i Torredembarra 
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Foto 4 Enllaç de connexió de la rotonda amb la N-340a al  costat  d’Altafulla 

 

 

 

Foto 5 Enllaç N-340 amb la rotonda 
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Foto 6 Visió de la N-340a en direcció Torredembarra des de la rotonda 

 

 

Foto 7 Carretera en direcció a la platja  
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Foto 8 T-214 des de la rotonda 

 

 A continuació es presenten les fotografies del punt final de la traça del carrer 

Ronda  d’Altafulla,  a  on  es  realitzarà  un  dels  enllaços  del  projecte.   
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Fig. 3 Emplaçament fi  del  carrer  Ronda  d’Altafulla 

 

 

 Ara  s’adjunten  les  fotografies  de  l’estat  actual  de  les  carreteres  N-340a i Ronda 

d’Altafulla. 

 

Foto 9 Final de la Ronda Altafulla 

Foto 10 Inici carril adherit a la calçada 
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Fig. 4 Emplaçament a la nacional 340a 

 

 

Foto 10 Nacional 340a 
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Foto 11 Una de les diferents miniglorietes que trobem a Altafulla 

 

Foto 12 Nacional 340. Zona reservada per a Bus 
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Foto 13 Nacional 340. Inici del carril bici existent en una sola direcció 

 

 

 

Foto 14 Vorera amb paviment de formigó prefabricat 
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Foto 15 Vorera únicament al costat dret de la calçada 

 

Foto 16 Rotonda a la nacional 340a  
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Foto 17 Carril bici a sobre la vorera 

 

Foto 18 Tram de la nacional 340a 
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 S’observa  a  les  fotografies  anteriors  com  falta  urbanitzar  el  costat  esquerra  en  

sentit Barcelona-Tarragona de la nacional 340a. 

 

Foto 20 Ronda Altafulla 

Foto 191 Paviment a un tram de la Ronda Altafulla 
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Foto 20 Ronda Altafulla 

  

Foto 21 Miniglorieta a la Ronda Altafulla 
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Foto 22 Paviment i caseta de telefonia a la Ronda Altafulla 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

La cartografia utilitzada per l'execució d'aquest projecte s'ha obtingut a partir de 

l'Institut Cartogràfic de Catalunya, d'on s'ha pogut extreure la cartografia de la zona 

objecte d'estudi a escala 1:5000.  

 

Per tal de ser més precisos, si disposéssim dels medis adequats, s'hauria de fer un 

aixecament topogràfic més concret i concís de la zona. Encara que, per fer aquest 

projecte, considerem la topografia de l'ICC suficient.  

 

 
2. LLISTAT DE PUNTS 

 

S'ajunta les coordenades dels punts a la taula següent: 

 

 

LLISTAT DE PUNTS 
Número Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z 

1 365309,54 4557498,1 37,36 
2 365247,79 4557506,63 36,53 
3 365264,76 4557477,33 36,75 
4 365195,6 4557446,36 31,9 
5 365149,57 4557493,64 32,06 
6 365061,59 4557468,92 30,89 
7 365032,63 4557442,34 29,25 
8 365006,57 4557409,75 29,22 
9 365151,74 4557363,22 32,4 

10 365302,6 4557350,47 33,54 
11 365261,33 4557311,67 33,93 
12 365296,12 4557268,32 31,77 
13 365247,36 4557203,33 32,79 
14 365289,09 4557184,03 29,35 
15 365227,02 4557190,43 32,42 
16 365184,38 4557158,51 31,89 
17 365141,04 4557192,11 32,02 
18 365096,26 4557158,16 31,82 
19 365048,36 4557195,94 27,19 
20 365040,85 4557257,89 25,64 
21 365067,4 4557335,1 29,11 
22 365014,27 4557324,81 27,17 
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23 364958,27 4557317,13 28,84 
24 364998,54 4557248,1 25,63 
25 364948,87 4557372,66 31,12 
26 364942,39 4557440,71 31,55 
27 364911,83 4557491,75 33,34 
28 365008,36 4557569,01 31,88 
29 364862,7 4557548,92 35,91 
30 364776,57 4557513,6 40,97 
31 364750,14 4557469,16 39,81 
32 364762,48 4557585,92 41,14 
33 364716,45 4557556,71 42,89 
34 364698,15 4557524,11 43,47 
35 364670,74 4557474,79 43,44 
36 364645,81 4557555,8 47,02 
37 364591,55 4557541,14 49,42 
38 364575,76 4557568,96 40,57 
39 364584,33 4557502,63 48,47 
40 364646,15 4557473,54 44,18 
41 364628,81 4557430,04 41,94 
42 364641,47 4557420,5 40,98 
43 364650,76 4557415,16 40,81 
44 364697,7 4557448,18 40,8 
45 364769,55 4557406,24 37,17 
46 364864,55 4557442,7 34,48 
47 364887,32 4557347,4 31,36 
48 364809,6 4557284,82 31,62 
49 364759,03 4557293,56 33,33 
50 364682,92 4557344,17 37,26 
51 364639,25 4557301,04 35,94 
52 364596,92 4557280,27 36,91 
53 364562,97 4557295,99 38,46 
54 364587,24 4557245,93 35,09 
55 364595,57 4557217,12 33,07 
56 364633,61 4557209,3 31,66 
57 364691,94 4557215,42 30,9 
58 364674,13 4557160,09 28,93 
59 364648,7 4557162,25 30,13 
60 364613,16 4557177,89 30,92 
61 364723,97 4557159,06 28,65 
62 364816,07 4557163,59 27,5 
63 364887,85 4557142,96 26,1 
64 364894,81 4557230,06 27,06 
65 364847,1 4557252,83 29,13 
66 364934,56 4557202,35 25,36 
67 364991,73 4557152,38 24,13 
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68 365038,41 4557114,35 26,42 
69 365142,08 4557123,1 32,86 
70 365245,39 4557110,89 31,11 
71 365327,13 4557110,38 28,87 
72 365320,01 4557086,05 29,59 
73 365158,84 4557087,04 32,16 
74 364958,58 4557031,61 20,94 
75 364922,67 4557064,28 23,32 
76 364945,49 4557113,89 23,68 
77 364873,99 4557066,12 23,32 
78 364797,92 4557096,52 25,4 
79 364716,24 4557087,98 25,22 
80 364636,49 4557095,85 26,34 
81 364559,99 4557128,84 28,68 
82 364623,55 4557060,03 22,99 
83 364741,75 4557041,04 23,39 
84 364747,74 4557004,44 21,27 
85 364790,05 4557010,93 21,68 
86 364820,86 4556955,89 19,31 
87 364889,22 4556961,65 21 
88 364952,06 4556951,12 19,22 
89 365011,62 4556988,41 23,53 
90 364974,29 4556944,26 19,23 
91 364995,52 4556918,29 20,93 
92 364937,34 4556907,67 19,22 
93 364899,7 4556899,11 18,67 
94 364828,63 4556938,25 20,61 
95 364812,01 4556889,52 19,12 
96 364816,69 4556852,47 18,02 
97 364933,97 4556832,97 17,69 
98 364965,7 4556838,07 18,11 
99 365189,77 4556892,11 23,18 
100 365198,53 4556963,72 26,45 
101 365266,56 4557007,08 27,48 
102 365318,79 4556989,07 25,26 
103 365303,36 4556820,15 21,01 
104 365316,79 4556757,6 19,74 
105 365299,53 4556748,21 18,31 
106 365262,74 4556758,76 19,54 
107 365208,1 4556767,97 19,25 
108 365164,34 4556789,89 20,26 
109 365181,77 4556817,86 20,29 
110 365099,9 4556740,09 18,76 
111 365170,01 4556696,26 17,69 
112 365215,22 4556639,03 16,16 
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113 365260,16 4556675,56 16,37 
114 365264,31 4556630,5 16,29 
115 365263,6 4556617,82 14,45 
116 365334,86 4556621,35 17,24 
117 365297,5 4556591,73 14,67 
118 365205,92 4556608,39 14,38 
119 365150,09 4556637,86 15,42 
120 365128,44 4556660,64 16,69 
121 365124,12 4556619,27 15,13 
122 365051,14 4556752,41 19,57 
123 365039,38 4556699,63 18,48 
124 365018,18 4556711,22 18,83 
125 365000,25 4556748,59 17,93 
126 364989,41 4556798,43 17,62 
127 364929,44 4556775,07 16,39 
128 364930,37 4556746,94 16,36 
129 364880,09 4556771,47 15,67 
130 364850,3 4556744,23 15,16 
131 364919,12 4556706,41 14,64 
132 364967,2 4556674,03 16,81 
133 365051,82 4556664,32 17,11 
134 365041,74 4556634,56 15,51 
135 365116,07 4556575,9 13,79 
136 365086,13 4556581,26 14,22 
137 365263,88 4556546,62 13,72 
138 365206,99 4556520,32 12,65 
139 365312,16 4556542,41 14,21 
140 365289,66 4556460,57 11,9 
141 365238,61 4556447,81 11,1 
142 365246,02 4556422,65 10,84 
143 365196,77 4556417,95 10,77 
144 365236,14 4556385,17 10,25 
145 365266,87 4556378,03 10,52 
146 365323,25 4556370,51 14,61 
147 365125,48 4556387,65 9,6 
148 365092,88 4556437,04 10,86 
149 365099,85 4556501,79 11,82 
150 365047,1 4556444,4 10,83 
151 365016,39 4556437,07 10,25 
152 364981,5 4556578,4 12,94 
153 364923,65 4556529,33 11,77 
154 364872,35 4556477,95 10,02 
155 364853,83 4556453,95 10,48 
156 364919,92 4556421,42 9,9 
157 364972,46 4556419,07 10,36 
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158 364924,93 4556332,58 8,73 
159 365049,27 4556361 8,8 
160 365115,69 4556321,38 8,93 
161 365153,55 4556293,59 8,89 
162 365107,25 4556253,73 7,9 
163 365105,25 4556242,46 7,57 
164 365071,77 4556287,74 8,65 
165 365029,86 4556257,15 8,01 
166 365014,6 4556293,71 8,37 
167 364948,61 4556248,03 7,12 
168 364985,3 4556200,92 7,07 
169 365043,36 4556234,69 7,87 
170 365144,88 4556211,17 7,79 
171 364987,76 4556136,68 5,88 
172 364883,69 4556181,77 6,16 
173 364912,49 4556130,03 5,51 
174 365197,12 4556194,38 9,3 
175 365188,46 4556214,15 8,29 
176 365188,67 4556227,45 8,21 
177 365228,57 4556267,93 8,49 
178 365248,34 4556241,65 11,27 
179 365261,83 4556203,41 8,26 
180 365277,56 4556163,53 7,74 
181 365317,09 4556159,2 7,8 
182 365314,06 4556109,06 7,46 
183 365312,21 4556297,29 11,27 
184 365251,98 4556319,67 10,18 
185 365217,91 4556303,7 8,37 
186 365326,65 4556252,77 10,92 
187 365316,02 4555814,39 9,37 
188 365329,66 4555844,83 8,86 
189 365313,87 4555867,73 8,79 
190 365242,03 4555946,21 6,43 
191 365275,09 4556050,03 6,04 
192 365222,84 4556098,17 6,83 
193 365211,2 4556077,54 6,52 
194 365148,36 4556074,54 7,25 
195 365194,02 4556121,17 6,95 
196 365122,85 4556042,78 6,05 
197 365083,53 4556027,18 5,24 
198 365081,83 4556080,23 5,97 
199 365051,72 4556110,83 6,61 
200 365055 4556059,49 5,28 
201 365028,3 4556067,87 5,82 
202 365061,04 4555995,33 4,37 
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203 365138,47 4555942,14 6,94 
204 365100,03 4555902,75 7,06 
205 365176,4 4555858,75 7,88 
206 364988,46 4555843,08 5,89 
207 364989,86 4555885,87 5,33 
208 364944,64 4555917,42 4,59 
209 364960,92 4555985,36 4,47 
210 364925,99 4556034,29 5,97 
211 365068,21 4555822,01 7,01 
212 365113,62 4555787,44 13,45 
213 365134,35 4555768,3 15,94 
214 365203,17 4555794,5 12,9 
215 365248,28 4555773,82 9,46 
216 365160,9 4555754,04 17,89 
217 365163,84 4555733,71 18,6 
218 365224,4 4555743,45 16,07 
219 365123,26 4555739 9,8 
220 365036,08 4555767,63 6,79 
221 364995,45 4555740,82 12,33 
222 364956,77 4555792,67 6,26 
223 364906,63 4555742,16 10,97 
224 364855,22 4555748 8,29 
225 364792,4 4555805,96 5,07 
226 364758,4 4555848,14 4,86 
227 364743,22 4555899,09 3,5 
228 364861,27 4555941,93 4,24 
229 364852,7 4556015,48 4,84 
230 364744,92 4555969,55 3,73 
231 364741,93 4556013,93 5,16 
232 364724,13 4556011,17 6,14 
233 364730,78 4556967,03 20,85 
234 364717,1 4556897,73 19,9 
235 364726,91 4556836,48 17,54 
236 364821,12 4556821,48 17,44 
237 364719,96 4556748,08 16,35 
238 364765,7 4556686,76 14,25 
239 364837,3 4556621,92 13,44 
240 364758,54 4556620,19 13,34 
241 364702,98 4556683,9 14,42 
242 364646,54 4556746,08 16,81 
243 364664,03 4556847,77 17,78 
244 364631,97 4556865,85 19,13 
245 364574,35 4556824,34 18,22 
246 364539,26 4556743,72 17,79 
247 364611,24 4556694,39 17,27 
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248 364630,36 4556627,72 13,87 
249 364492,15 4556629,35 17,31 
250 364476,14 4556791,66 21,26 
251 364468,11 4556891,82 22,34 
252 364558,96 4556905,46 21,1 
253 364643,27 4556925,81 20,97 
254 364622,51 4556969,49 22,11 
255 364917,4 4556051,58 4,68 
256 364865,34 4556079,88 4,22 
257 364786,15 4556059,16 4,38 
258 364803,14 4556108,34 4,22 
259 364756,07 4556104,38 4,7 
260 364759,03 4556044,64 4,32 
261 364701,11 4556085,25 4,77 
262 364681,94 4556030,67 4,22 
263 364631,98 4556051,11 4,62 
264 364652,52 4555984,34 4,23 
265 364662,63 4555972,6 6,23 
266 364635,31 4555913,43 5,12 
269 364673,35 4555862,89 4,31 
270 364696,59 4555805,96 2,89 
271 364640,92 4555817,71 3,49 
272 364622,68 4555832,02 4,22 
273 364608,3 4555803,33 3,16 
274 364549,74 4555876,1 4,12 
275 364630,4 4555742,09 3,12 
276 364540,35 4555731,02 2,7 
277 364527,42 4555771,73 2,86 
278 364525,89 4555748,96 2,7 
279 364514,95 4555839,75 2,33 
280 364505,27 4555860,67 2,9 
281 364466,43 4555792,05 2,42 
282 364452,9 4555772,07 2,38 
283 364424,67 4555792,77 1,69 
284 364438,9 4555833,21 2,3 
285 364415,07 4555865,95 3,73 
286 364390,42 4555807,42 2,9 
287 364399,72 4555771,8 2,26 
288 364358,94 4555838,88 3,12 
289 364345,13 4555877,88 4,72 
290 364366,67 4555893,41 4,24 
291 364330,28 4555791,5 3,63 
292 364279,04 4555755,34 3,89 
293 364297,14 4555809,9 4,69 
294 364246,56 4555809,46 5,73 
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295 364315,92 4555852,86 5,53 
296 364293,17 4555863,67 5,65 
297 364855,54 4556259,85 7,46 
298 364796,74 4556247,21 6,24 
299 364842,36 4556291,34 7,68 
300 364793,78 4556298,76 6,29 
301 364783,03 4556315,05 7,04 
302 364829,8 4556341,81 8,53 
303 364799,25 4556386,47 7,5 
304 364736,34 4556380,58 9,06 
305 364729,41 4556269,94 6,63 
306 364692,67 4556285,55 7,27 
307 364688,26 4556301,98 7,31 
308 364651,31 4556311,46 8,34 
309 364655,99 4556275,84 7,2 
310 364593,75 4556269,9 9,47 
311 364621,83 4556352,36 9,67 
312 364592,69 4556383,93 10,21 
313 364609,82 4556417,72 10,23 
314 364601,38 4556507,74 11,97 
315 364828,8 4556478,81 8,92 
316 364742,97 4556522,95 11,34 
317 364841,54 4556541,09 11,92 
318 364529,83 4556518,22 13,98 
319 364538,81 4556468,2 12,81 
320 364532,35 4556582,52 15,54 
321 364389,71 4556642,52 22,3 
322 364438,89 4556561,42 17,95 
323 364445,22 4556486,62 16,55 
324 364426,74 4556439,83 16,14 
325 364435,84 4556421,19 15,28 
326 364387,9 4556384,25 15,74 
327 364466,21 4556340,89 13,35 
328 364547,92 4556322,38 11,1 
329 364533,81 4556196,59 8,25 
330 364613,53 4556191,78 6,86 
331 364407,52 4556281,71 12,65 
332 364625,4 4556142,35 5,95 
333 364674,12 4556155,48 5,98 
335 364485,02 4556063,28 7,25 
336 364468,28 4556023,31 6,91 
337 364407,53 4555933,49 4,93 
338 364371,81 4555984,27 7,51 
339 364352,57 4556004,29 7,74 
340 364353 4556059,27 8,6 
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341 364297,06 4556008,48 9,64 
342 364316,7 4555963,43 5,59 
343 364331,04 4555921,56 6,98 
344 364510,1 4557079,59 26,7 
345 364528,01 4556990,8 23,39 
346 364461,29 4556987,74 23,93 
347 364367,19 4556977,45 29 
348 364391,29 4556982,27 27,14 
349 364378,1 4557025,79 27,9 
350 364383,49 4556915,17 26,33 
351 364361,65 4556934,61 27,73 
352 364330,41 4556890,77 28,61 
353 364311,42 4556911,93 30,96 
354 364332,5 4556864,57 27,84 
355 364416,25 4557094 26,82 
356 364444,03 4557167,62 28,32 
357 364396,78 4557146,78 28,55 
358 364394,08 4557184,92 29,13 
359 364419,74 4557211,57 31,63 
360 364456,23 4557257,52 36,23 
361 364519,13 4557265,63 37,78 
362 364546,19 4557231,44 33,99 
363 364514,18 4557205,46 32,79 
364 364488,15 4557170,44 30,88 
365 364483,86 4557136,67 27,21 
366 364482,81 4557324,29 42,08 
367 364556,37 4557363,23 40,77 
368 364529,88 4557386,07 43,06 
369 364514,94 4557467,69 46,99 
370 364455,55 4557378,17 44,48 
371 364431,87 4557357,04 43,13 
372 364373,27 4557316,5 38,08 
373 364394,26 4557403,07 45,43 
374 364417,74 4557430,47 48,34 
375 364412,17 4557509,18 41,51 
376 364387,9 4557495,05 42,12 
377 364446,11 4557587,56 56,51 
378 364320,24 4557548,33 51,86 
379 364301,2 4557591,26 52,43 
380 364287,83 4557468,44 41,57 
381 364307,31 4557409,22 41 
382 364302,05 4557358,86 37,82 
383 364322,08 4557296,12 34,56 
384 364326,07 4557279,88 32,89 
385 364321,1 4557273,77 32,45 
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386 364290,24 4557260,53 32,9 
387 364380,24 4557241,05 33,67 
388 364281,65 4557172,42 33,19 
389 364219,13 4557226,45 36,44 
390 364260,67 4557320,68 34,18 
391 364227,24 4557354,62 35,65 
392 364255,27 4557381,69 37,01 
393 364304,05 4557131,13 31,28 
394 364299,42 4557079,51 31,83 
395 364221,29 4557134,82 36,21 
396 364243,33 4557049,43 35,95 
397 364283,14 4557024,64 33,23 
398 364272,08 4556982 32,69 
399 364198,89 4557020,08 38,32 
400 364199,99 4556958,44 37,83 
401 364218,63 4556909,45 35,15 
402 364277,1 4556838,73 29,79 
403 364223,37 4556825,51 33,15 
404 364175,34 4556895,41 38,43 
405 364130,35 4556931,85 41,48 
406 364117,59 4556915,28 42,64 
407 364087,59 4556949,74 45,56 
408 364076,54 4556966,02 46,55 
409 364136,83 4557017,67 43,71 
410 364106,96 4557069,79 43,49 
411 364140,33 4557122,35 41,24 
412 364136,72 4557161,67 41,42 
413 364118,94 4557187,59 43,61 
414 364023,82 4557144,43 51,39 
415 364042,42 4557069,34 49,18 
416 364074,69 4557045,58 47,28 
417 364018,25 4556942,4 46,93 
418 364044,93 4556900,59 43,42 
419 364042,31 4556838,1 41,75 
420 364119,89 4556836,15 38,95 
421 364132,91 4556827 36,66 
422 364123,99 4556889,22 41,44 
423 363970,36 4557038,67 53,65 
424 363985,48 4557080,91 53,77 
425 364096,04 4557277,26 45,38 
426 364144,94 4557327,37 40,86 
427 364089,3 4557353,49 46,18 
428 364165,53 4557390,12 46,17 
429 364146,01 4557396,35 46,17 
430 364138,75 4557414,62 46,58 
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431 364165,18 4557435,82 47,02 
432 364188,61 4557410,95 46,18 
433 364205,78 4557399,19 45,17 
434 364170,26 4557484,74 46,85 
435 364174,63 4557529,71 45,62 
436 364196,66 4557546,52 45,95 
437 364151,77 4557589,66 46,05 
438 364159 4557552,5 45,61 
439 364167,65 4557568,4 45,54 
440 364048,17 4557565,11 41,41 
441 363938,4 4557564,59 40,05 
442 363923,51 4557545,6 38,04 
443 363928,31 4557510,73 46,09 
444 364057,07 4557478,11 41,76 
445 363987,12 4557443,47 50,87 
446 363852,14 4557470,64 52,54 
447 363850,51 4557420,81 56,8 
448 363832,96 4557423,76 56,17 
449 363803,08 4557452,33 50,84 
450 363767,22 4557465,88 47,28 
451 363740,96 4557500,58 42,84 
452 363753,2 4557556,83 42,11 
453 363721,05 4557527 39,17 
454 363688,04 4557544,62 38,41 
455 363685,27 4557456,46 49,48 
456 363664,54 4557405,31 53,85 
457 363634,35 4557418,55 51,09 
458 363645,92 4557457,78 47,52 
459 363610,91 4557450,54 49,05 
460 363621,38 4557363,39 55,87 
461 363580,6 4557404,21 51,18 
462 363662,97 4557361,93 56,32 
463 363734,89 4557376,96 61,17 
464 363808,18 4557342,87 79,43 
465 363766,18 4557297,01 67,75 
466 363690,63 4557307,26 60,92 
467 363612,98 4557316,1 56,5 
468 363647,65 4557521,75 41,28 
469 363574,95 4557537,42 50,6 
470 363561,32 4557565,67 35,06 
471 363563,95 4557585,07 43,36 
472 363416,43 4557571,23 29,25 
473 363293,04 4557540,63 24,25 
474 363274,38 4557459,59 31,8 
475 363288,55 4557448,46 28,81 
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476 363298,31 4557412 48 
477 363454,98 4557359,78 73,32 
478 363483,22 4557354,99 74,28 
479 363552,75 4557340,12 62,41 
480 363212,01 4557281,75 17,59 
481 363127,65 4557292,58 22,89 
482 363103,99 4557309,31 16,39 
483 363092,61 4557340,05 16,6 
484 363043,87 4557383,61 13,7 
485 363049,21 4557409,81 16,11 
486 363142,94 4557415,32 17 
487 363179,6 4557478,83 17,42 
488 363187,45 4557482,88 17,52 
489 363152,39 4557494,97 23,09 
490 363146,37 4557509,54 23,29 
491 363148,59 4557546,71 17,53 
492 363037,61 4557556,33 17,86 
493 363125,42 4557197,07 15,71 
494 363343,14 4557239,98 23,27 
495 363439,25 4557221,88 30,53 
496 363593,92 4557107,39 61,85 
497 363687,06 4557121,38 56,61 
498 363706,09 4557165,41 52,64 
499 363722,76 4557257,12 62,61 
500 363820,29 4557206,74 65,43 
501 363864,42 4557206,91 68,11 
502 363870,05 4557270,11 71,76 
503 363902,48 4557196,16 66,7 
504 363961,55 4557162,96 57,81 
505 363883,81 4557166,51 64,54 
506 363841,22 4557152,87 64,54 
507 363832,37 4557130,76 65,44 
508 363844 4557124,76 64,77 
509 363846,63 4557114,42 65,19 
510 363887,97 4557125,53 62,49 
511 363919,48 4557094,42 59,74 
512 363880,28 4557072,6 61,39 
513 363855,5 4557046,41 63,38 
514 363870,02 4557032,51 61,48 
515 363895,85 4557011,69 57,93 
516 363771,36 4557051,95 72,23 
517 363899,57 4556930,24 52,07 
518 363687,4 4556937,53 82,7 
519 363570,4 4556926,3 81,56 
520 363469,29 4556922,71 67,66 
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521 363479,3 4556909,26 68,06 
522 363462,98 4556990,04 74,16 
523 363439,83 4557004,49 75,28 
524 363471,11 4557049,14 68,65 
525 363395,13 4557022,43 76,27 
526 363363,31 4556973,64 67,22 
527 363873,09 4556867,44 52,77 
528 363791,37 4556863,95 62,74 
529 363822,14 4556822,12 56,82 
530 363941,95 4556838,78 47,04 
531 363965,11 4556745,95 42,7 
532 363987,42 4556732,25 41,75 
533 364025,64 4556708,9 39,17 
534 364110,93 4556773,37 35,97 
535 364177,71 4556773,37 35,97 
536 364156,22 4556727,17 33,49 
537 364162,49 4556677,14 30,37 
538 364083,95 4556698,12 35,11 
539 364141,94 4556655,06 31,76 
540 363951,61 4556669,85 40,52 
541 363854,23 4556685,52 46,4 
542 363856,3 4556770,37 50,78 
543 363812,22 4556755,16 53,13 
544 363757,19 4556703,33 50,54 
545 363810,35 4556644,9 46,47 
546 363630,6 4556692,37 73,88 
547 363620,22 4556659,12 78,36 
548 363625,74 4556644,11 78,91 
549 363598,92 4556750,82 80,7 
550 363597,45 4556803,15 82,78 
551 363637,23 4556879,58 85,64 
552 363573,95 4556794,29 84,83 
553 363566,04 4556777,94 85,49 
554 363558,45 4556768,19 86 
555 363490,01 4556803,65 76,03 
556 363539,47 4556737,86 88,41 
557 363501,95 4556705,12 88,18 
558 363435,61 4556696,56 85,69 
559 363534,35 4556620,75 88,73 
560 363514,35 4556681,49 90,54 
561 363447,44 4556671,6 87,11 
562 363359,16 4556680,77 78,14 
563 363299,59 4556671,31 68,33 
564 363313,93 4556672,9 71,76 
565 363243,87 4556966,12 56,29 
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566 363179,12 4556927,69 50,86 
567 363104,62 4556910,28 48,64 
568 363041,45 4557013,95 16,11 
569 363150,2 4556752,28 29,01 
570 363178,87 4556661,6 52,01 
571 363185,65 4556631,35 53,08 
572 363139,77 4556639,39 50,54 
573 363124,26 4556648,86 49,4 
574 363114,01 4556644,87 49,56 
575 363093,16 4556639,93 48,63 
576 363117,46 4556625 48,08 
577 363152,46 4556598,3 45,86 
578 363126,95 4556553,95 39,2 
579 363043,2 4556497,52 30,54 
580 363123,94 4556484,75 37,55 
581 363181,25 4556519,99 40,8 
582 363212,46 4556536,37 45,95 
583 363228,68 4556472,45 39,42 
584 363310,25 4556513,71 54,33 
585 363341,16 4556562,82 60,72 
586 363384,62 4556531,74 68,37 
587 363460,65 4556477,24 63,05 
588 363522,31 4556486,61 64,19 
589 363506,75 4556537,21 72,75 
590 363576,64 4556565,09 78,75 
591 363670,25 4556505,77 64,43 
592 363816,31 4556558,27 46,9 
593 364034,51 4556552,85 31,83 
594 364070,91 4556609,17 32,3 
595 364100,6 4556623,44 32,31 
596 364106,37 4556579,3 30,17 
597 364094,1 4556548,12 29,39 
598 364054,41 4556503,29 31,32 
599 364098,11 4556505,11 27,79 
600 364190,27 4556619,11 27,63 
601 364287,65 4556499,35 21,81 
602 364291,52 4556733,24 27,77 
603 364404,98 4556816,98 24,51 
604 364240,6 4556450,06 21,72 
605 364272,88 4556403,69 18,57 
606 364353,35 4556427,05 17,62 
607 364255,23 4556341,3 18,14 
608 364204,67 4556367,34 22,37 
609 364207,49 4556345,01 21,6 
610 364197,63 4556447 24,23 
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611 364138,41 4556450,18 26,24 
612 364068,48 4556439,26 32,67 
613 364096,79 4556382,09 28,91 
615 364134,49 4556272,58 23,58 
616 364086,23 4556298,75 27,34 
617 364042,97 4556320,65 33,48 
618 364044,51 4556390,32 35,47 
619 363954 4556407,98 47,19 
620 363953,04 4556447,17 47,8 
621 363854,4 4556447,89 46,1 
622 363879,89 4556402,57 51,45 
623 363846,63 4556411,31 47,44 
624 363828,4 4556482,41 46,27 
625 363797,16 4556451,4 49,44 
626 363749,2 4556469,74 54,3 
627 363709,37 4556416,13 55,86 
628 363693,77 4556376,63 56,49 
629 363770,49 4556396,07 51,58 
630 363825,71 4556342,3 53,23 
631 363774,92 4556331,25 53,38 
632 363912,33 4556352,81 55,31 
633 363893,51 4556292,67 61,33 
634 363984,62 4556306,12 41,75 
635 363923,87 4556249,51 49,18 
636 363987,06 4556242,6 37,17 
637 363923,08 4556232,05 48,57 
638 363839,71 4556241,13 52,3 
639 363761,89 4556274 55,28 
640 363697,93 4556287,49 53,54 
641 363647,51 4556347,75 55,37 
642 363642,34 4556371,58 56,77 
643 363638,08 4556404 59,28 
644 363628,69 4556442,81 61,62 
645 363603,67 4556450,74 62,11 
646 363457,14 4556429,33 57,51 
648 363598,6 4556323,7 52,24 
649 363567,65 4556286,98 48,72 
650 363469,46 4556301,04 47,65 
651 363406,22 4556303,47 45,86 
652 363343,06 4556281,47 41,41 
653 363343,84 4556360,1 46,24 
654 363334,81 4556385,44 46,93 
655 363329,26 4556415,25 47,35 
656 363289,77 4556445,53 50,19 
657 363270,78 4556419,75 46,17 
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658 363259,67 4556422,96 46,96 
659 363252,33 4556403,37 45,69 
660 363289,78 4556361,5 42,07 
661 363210,47 4556425,29 40,8 
662 363191,21 4556395,32 38,94 
663 363183,24 4556387,45 37,97 
664 363197,18 4556355,43 38,63 
665 363187,31 4556331,58 37,07 
666 363208,99 4556333,04 37,99 
667 363186,22 4556311,38 35,99 
668 363138,79 4556382,14 33,49 
669 363108,73 4556431,72 27,43 
670 363080,51 4556380,17 25,65 
671 363049,12 4556410,24 23,08 
672 363086,8 4556345,3 28,5 
673 363084,49 4556320,45 29,01 
674 363122,8 4556323,42 31,68 
675 363039,98 4556300,55 20,75 
676 363108,36 4556276,76 28,34 
677 363098,34 4556246,41 27,79 
678 363033,87 4556221,59 24,43 
679 363085,73 4556191,43 25,99 
680 363129,16 4556177,62 28,59 
681 363211,11 4556173,26 32,45 
682 363253,64 4556225,64 36,69 
683 363270,27 4556257,48 37,85 
684 363235,64 4556264,55 36,52 
685 363211,46 4556251,28 36,06 
686 363194,14 4556262,57 30,28 
687 363326,2 4556214,98 37,95 
688 363410,79 4556157,29 37,01 
689 363381,94 4556120,37 34,5 
690 363305,13 4556120,61 32,91 
691 363278,16 4556126,08 32,75 
692 363202,51 4556133,01 30,7 
693 363164,5 4556095,65 28,55 
694 363081,25 4556096,23 24,02 
695 363041,37 4556126,63 22,98 
696 363110,52 4556012,61 23,02 
697 363112,36 4555987,22 21,21 
698 363084,24 4555981,47 20,42 
699 363164,78 4556048,48 26,53 
700 363230,61 4556021,04 26,04 
701 363304,88 4556053,43 29,6 
702 363387,97 4556056,68 31,32 
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703 363470,47 4556037,36 33,19 
704 363486,45 4556100,59 36,36 
705 363447,24 4556127,5 36,08 
706 363554,76 4556197,12 43,09 
707 363612,2 4556194,58 48,08 
708 363622,2 4556149,05 48 
709 363726,34 4556180,26 53,25 
710 363703,43 4556232,15 52,65 
711 363779,06 4556156,38 52,83 
712 363857,32 4556168,18 43,43 
713 363910,68 4556186,7 42,34 
714 363921,94 4556196,86 43,67 
715 363958,67 4556176,83 35,5 
716 364023,39 4556146,49 27,62 
717 363967,84 4556089,48 29,04 
718 363880,77 4556117,85 40,38 
719 363841,89 4556130,69 45,78 
720 363786,61 4556091,58 56,41 
721 363735,48 4556105,41 50,86 
722 363673,39 4556091,23 48,08 
723 363734,6 4556051,44 48,29 
724 363764,7 4556080,66 50,92 
725 363815,43 4556080,98 53,47 
726 363861,06 4556027,51 39,34 
727 363891,45 4556027,01 37,67 
728 363937,46 4556053,79 32,07 
729 363992,46 4556008,68 26,44 
730 364048,75 4556060,39 22,61 
731 364079,36 4556110,46 23,19 
732 364130,61 4556171,29 20,98 
733 364106,86 4556212,22 23,11 
734 364062,47 4556225,25 27,88 
735 364036,63 4556250,24 30,67 
736 364047,91 4556270,87 30,62 
737 364141,73 4556231,69 21,69 
738 364208,67 4556244,14 18,79 
739 364197,01 4556198,45 19,61 
740 363965,77 4555991,97 31,35 
741 363912,52 4555966,42 33,51 
742 363890,98 4556004,79 36,08 
743 364035,73 4555940,7 23,3 
744 363963,72 4555972,38 31,52 
745 363999,3 4555895,06 26,05 
746 363972,06 4555879,24 25,74 
747 363930,79 4555914,13 30,83 
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748 364100,57 4555927,73 16,59 
749 364070,76 4555901,04 17,41 
750 364108,02 4555996,98 18,49 
751 364170,84 4555904,52 10,63 
752 364150,72 4555950,67 14,27 
753 364182,31 4555971,11 12,45 
754 364216,54 4555954,9 11,56 
755 364193,15 4556029,14 13,32 
756 364168,31 4556035,97 14,43 
757 364118,17 4556049,34 18,51 
758 364242,36 4556063,71 12,42 
759 364159,77 4556112,66 17,13 
760 364256,6 4556130,99 13,31 
761 364294,85 4556206,43 14,3 
762 364364,47 4556173,26 10,89 
763 363086,88 4555921,56 17,72 
764 363085,76 4555950,17 18,62 
765 363109,95 4555935,21 19,41 
766 363131,54 4555969,53 21,39 
767 363180,87 4555921,71 20,26 
768 363212,69 4555940,2 22,81 
769 363269,79 4555980,7 25,62 
770 363319,88 4555949,71 26,88 
771 363262,46 4555914,98 22,49 
772 363238,18 4555905,42 21,21 
773 363124,18 4555870,09 16,42 
774 363089,55 4555842,28 13,92 
775 363058,4 4555823,93 12,6 
776 363076,39 4555809,65 12,35 
777 363120,99 4555806,25 14,09 
778 363280,29 4555775,37 18,4 
779 363336,48 4555800,58 18,46 
780 363315,21 4555863,38 22,22 
781 363432,47 4555859,5 23,82 
782 363409,06 4555818,78 21,09 
783 363426,06 4555804,2 20,64 
784 363407 4555758,72 18,34 
785 363445,23 4555884,06 25,92 
786 363471,37 4555926,02 27,43 
787 363478,96 4555989 32,11 
788 363542,26 4556006,69 35,76 
789 363566,84 4556051,9 40,99 
790 363563,91 4555955,72 33,34 
791 363587,33 4555912,17 31,31 
792 363610,26 4555889,1 31,2 
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793 363510,98 4555861,07 25,9 
794 363528,94 4555817,76 22,77 
795 363611,29 4555759,82 21,52 
796 363629,85 4555793,75 24,74 
797 363660,73 4555837,81 28,99 
798 363634,2 4555852,79 29,72 
799 363697,93 4555877,78 34,1 
800 363718,11 4555859,14 32,08 
801 363697 4555824,19 27,92 
802 363752,85 4555782,26 27,28 
803 363772,93 4555791,11 27,67 
804 363807,22 4555802,05 27,18 
805 363801,24 4555832,05 28,04 
806 363840,8 4555816,6 24,61 
807 363852,35 4555751,3 23,82 
808 363921,35 4555769,72 18,24 
809 363954,85 4555802,06 17,63 
810 363957,86 4555733,69 14,7 
811 363867,88 4555880,63 27,1 
812 363780,87 4555921,71 34,44 
813 363827,25 4555961,14 35,2 
814 363770,51 4555985,71 43,86 
815 363744,3 4555942,02 39,8 
816 363711,34 4555994,94 42,61 
817 364030,23 4555787,34 14,52 
818 364059,54 4555813,16 11,63 
819 364084,02 4555868,93 13,51 
820 364128,85 4555853,58 7,62 
821 364192,24 4555829,77 7,77 
822 364154 4555787,84 8,16 
823 364240,68 4555852,77 7,27 
824 364210,29 4555873,35 5,59 
825 364262,22 4555928,26 8,76 
826 364271,93 4555988,03 8,9 
827 363074,23 4555728,19 11,12 
828 364451,58 4555894,49 4,23 
829 363153,99 4555808,3 14,41 
830 363213,94 4555805,95 16,04 
831 363091,276 4555823,347 13,397 
832 363095,36 4555815,08 13,11 
833 363110,77 4555827,709 14,369 
834 363089,715 4555864,371 15,009 
835 363090,175 4555892,309 16,394 
836 363086,543 4556046,134 22,687 
837 364290,696 4556548,469 22,924 
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838 364002,485 4556401,779 40,952 
839 363979,511 4556407,324 43,94 
840 363922,722 4556393,921 50,281 
841 363883,507 4556371,855 53,324 
842 363840,27 4556381,26 49,79 
843 363819,24 4556425,72 46,31 
844 363821,009 4556463,522 47,493 
845 363839,39 4556523,169 45,376 
846 363859,52 4556587,68 44,91 
847 363863,247 4556629,243 44,96 
848 363924,62 4556706,19 43,95 
849 363968,456 4556782,319 43,749 
850 363993,85 4556841,97 43,91 
851 364020,72 4556911,302 43,28 
852 364095,78 4557015,63 46,27 
853 364119,25 4557115,67 42,86 
854 364157,43 4557218,52 40,36 
855 364176,522 4557297,453 41,819 
856 363267,804 4555801,52 18,75 
857 363392,775 4555798,564 19,775 
858 363473,036 4555796,359 20,99 
859 363542,47 4555795,255 22,001 
860 363607,761 4555795,252 24,029 
861 363709,548 4555790,832 26,607 
862 363900,34 4555819,584 21,616 
863 363978,364 4555812,597 18,317 
864 364094,416 4555837,727 9,948 
865 364169,51 4555866,28 6,74 
866 364267,15 4555883,24 4,92 
867 364326,83 4555889,8 4,13 
868 364411,36 4555894,81 3,82 
869 364481,031 4555934,75 4,748 
870 364536,377 4555949,908 4,783 
871 364505,52 4555892,63 3,32 
872 364525,05 4555880,63 4,32 
873 364599,15 4555884,19 4,52 
875 364651,14 4555900,28 4,56 
876 364666,05 4555883,7 4,93 
877 364661,18 4555870,41 4,56 
878 364647,51 4555852,4 4,56 
879 364615,63 4555854,44 4,56 
880 364606,68 4555865,64 4,56 
881 363074,74 4555830,73 13,11 
882 363102,55 4555835,75 13,11 
883 363153,87 4556363,26 35,69 
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884 363226,903 4556398,474 42,845 
885 363277,975 4556389,903 44,141 
886 363305,561 4556391,893 44,884 
887 363404,326 4556380,161 51,082 
888 363464,249 4556370,381 52,43 
889 363571,725 4556357,612 53,873 
890 364029,481 4556395,533 37,444 
891 363905,368 4556384,014 52,228 
892 363858,003 4556357,881 53,336 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex té per objecte la definició de totes aquelles alternatives de traçat 

que es considerin tècnicament viables i que resolguin la connexió de la N-340 i N-340a 

a través de la Ronda Altafulla.  

 

Per últim, es comentaran quines alternatives hi trobem en la zona de urbanització 

del present projecte.  

 

2. ÀMBIT DE LA ZONA OBJECTE D’ESTUDI 

El projecte intenta millorar l’accessibilitat d’Altafulla mitjançant dues carreteres de 

nova construcció que donin sortida, al nord, a la N-340 i al sud a la N-340a.  

 

Actualment l’accessibilitat que hi trobem amb la nacional 340 no és gaire bona ja 

que els habitants d’Altafulla han de desplaçar-se a Torredembarra o a l’oest del 

municipi per poder comunicar-se amb un dels eixos més importants amb el poble, la 

nacional 340. Aquest problema va ser detectat per l’Ajuntament i, actualment, trobem 

l’enllaç totalment construït. Aquesta connexió la trobem a la zona central del municipi, 

la qual és molt més còmode i funcional pels habitants d’Altafulla.  

 

Tanmateix, la carretera no va ser construïda i la situació actual en la que ens 

trobem és un tram de carretera totalment pavimentat i acabat però sense utilitzar. 

Aquest tram enllaça amb una rotonda i el trànsit està tallat mitjançant unes barreres de 

seguretat de tipus New Jersey, tal i com s’observa a la figura. 
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!
Fig. 1 Situació actual N-340 

!

! Pel que fa a la situació actual de la nacional 340a hi trobem problemes de 

congestió derivats dels múltiples badens de seguretat al llarg de la seva traça.  

 

 L’objectiu que es pretén aconseguir amb el present projecte és aportar una 

solució als vehicles que circulant en sentit Barcelona-Tarragona es dirigeixin al nucli 

central del municipi. Actualment, han de circular pel tram de nacional que transcorre 

pel poble i, per tant es molt poc funcional i realment incòmode pels badens. Per tant, si 

es construeix una carretera que connecti la nacional amb el nucli del poble, d’una 

banda, disminuirà la circulació a la nacional (amb el que això comporta en quant a 

densitat de vehicles) i, d’altre, s’aportarà una alternativa de mobilitat pel municipi. 

Un aspecte important que hem de tenir en compte al projectar aquestes carreteres 

és l’àmbit en que es troba la zona de projecte. L’àrea per la que transcorrerà les 

carreteres de nova construcció es una zona rural i amb un important accent 

paisatgístic i ambiental. Per tant, la implantació de les carreteres haurà d’encabir 

correctament i suaument el marc territorial de la zona. Amb aquest objectiu en ment, 

les carreteres es projectaran amb un carril reservat per a ciclistes i un altre per a 

vianants.  
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D’altre banda, la nacional 340a es troba incompleta en un dels trams pels que 

circula pel poble d’Altafulla. Aquest tram es troba amb vorera i totalment urbanitzat en 

una de les zones però ens trobem que l’altre marge de la carretera no hi tenim vorera 

ni forma de transitar pels vianants.  

 

3. CONDICIONANTS DEL DISSENY 

Com hem comentat en el punt anterior, l’objectiu del present projecte és realitzar la 

connexió del municipi amb les nacionals 340 i 340a. D’aquesta manera el poble queda 

totalment unificat tan al nord com al sud de forma que es garanteix i millora 

l’accessibilitat a Altafulla. Per portar a terme aquest objectiu, es projecte la construcció 

de dues carreteres: 

 

1)  Carretera Ronda Altafulla – N 340: aquesta carretera uneix el municipi d’Altafulla 

amb la nacional 340. 

2) Continuació Ronda Altafulla: aquesta carretera uneix la Ronda Altafulla amb la 

nacional 340a. 

Aquestes dues carreteres es dissenyaran amb un carril per a ciclistes i un altre per 

vianants. Aquesta imposició de realitzar dues vies separades per a ciclistes i per la 

resta d’usuaris a peu és la necessitat d’evitar que la via per a ciclistes sigui envaïda 

per vianants a peu, patinadors, etc. 

 

A continuació es descriuran les diferents alternatives que s’estudien al present 

projecte pel que fa a les carreteres de nova construcció i pel que fa al tram de 

urbanització de la nacional 340a. 

 

4. ESTUDI D’ALTERNATIVES DE LES CARRETERES 

 

 4.1 DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES 

 

 S’han considerat alternatives tant per la “Carretera Ronda Altafulla – N 340” 

com per la “Continuació de la Ronda Altafulla”. Els paràmetres de disseny d’aquestes 

carreteres són: 

 

! Tipus de via: Carretera convencional 1+1 
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! Tipus de terreny: Ondulat (entre 5 % i 15 % d'inclinació màxima) 

! Velocitat de projecte: 60 km/h 

 Pel que fa a la secció transversal es creu oportú separar físicament les vies per 

a ciclistes i vianants de la calçada principal, per motius de seguretat. A més, es 

necessita ombra pels usuaris que transiten a peu o en bici, per tant es dissenyarà una 

zona amb arbrat entre els carrils de bici i de passeig. Per tant, la secció transversal 

quedarà totalment definida pels condicionants de disseny.  

 

 S’han estudiat diferents alternatives de traçat per a cadascuna de les 

carreteres. Tot i així queda totalment justificat que l’inici de la carretera “Ronda 

Altafulla – N 340” el trobarem a la rotonda existent amb l’enllaç totalment construït, la 

utilització o no d’aquest s’estudiarà en les següents alternatives. Els plànols en que es 

defineix el traçat de cada alternativa i els llistats en planta i alçat s’adjunten en el 

apèndix I i II, respectivament, del present annex. 

 

 A continuació es comenten cadascuna de les alternatives estudiades en el 

projecte i es fa una primera valoració de cadascuna d’elles. Les alternatives 1 i 3 

corresponen a solucions per la carretera de connexió entre la N-340 i el carrer de 

ronda, les 4,5 i 6 es refereixen a la carretera d’unió entre la Ronda Altafulla i la 

nacional 340a i, per últim, l’alternativa número 2 involucra a les dues carreteres. 

 

1) ALTERNATIVA 1 

 

Aquesta alternativa involucra a la carretera de connexió de la nacional 340 amb la 

Ronda Altafulla. Consisteix en sortir de la rotonda existent cap a l’oest de manera que 

mitjançant una alineació recta-clotoide-circular-clotoide-recta, enllacem la carretera 

amb la Ronda Altafulla envoltant el cementeri. La connexió amb la Ronda es realitza 

amb la construcció d’una miniglorieta. Aquesta carretera té 1174,14 metres de 

longitud.  

 

L’alternativa estudiada resol el problema mitjançant un traçat senzill però presenta 

dos aspectes negatius, el primer és que no aprofita l’enllaç existent a la rotonda i per 

tant tindríem grans despeses econòmiques (hauríem de demolir el tram i construir un 

de nou). El segon aspecte és que la traça de la carretera travessaria la zona més 
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boscosa del territori, de manera que causaria un impacte notable sobre el medi 

ambient del municipi. 

 

2) ALTERNATIVA 2 

 

La segona alternativa té en compte les dues carreteres de nova construcció. 

Aquesta alternativa consisteix en sortir de la rotonda existent cap a l’est de manera 

que mitjançant una alineació recta-clotoide-circular-clotoide-recta, enllacem envoltant 

al camp de futbol (la situació del qual s’adjunta a la següent figura) amb una rotonda 

de nova construcció, la qual seria la connexió de la Ronda Altafulla i de la segona 

carretera objecte d’estudi, que enllaçaria amb la nacional 340a mitjançant una altre 

alineació recta-clotoide-circular-recta-clotoide. El tram d’aquesta carretera anterior a la 

rotonda es realitzaria mitjançant una alineació recta de connexió amb l’actual carrer de 

ronda, havent de construir una miniglorieta en aquest punt.   

 

 

!
Fig. 2 Ubicació del camp de futbol 

!

 La longitud de les carreteres són 1189,61 m entre la N-340 i la rotonda de nova 

construcció; i, 787,77 m la carretera de connexió amb la N-340a (dels quals 282 

metres es troben al primer tram, anterior a la nova rotonda, i 505,77m es troben al 

segon). 
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Aquesta solució és la que fa un canvi més brusc en el municipi, travessa massa 

camps de conreus el què afecta molt negativament a l’agricultura d’Altafulla. A més, 

l’aspecte estètic és molt discutible. 

 

Un altre aspecte a tenir en compte és que hauríem de demolir l’enllaç existent amb 

la N-340 i fer-ne un de nou.  

 

3) ALTERNATIVA 3 

 

Aquesta alternativa de connexió entre la N-340 i el carrer de ronda consisteix en 

aprofitar el tram existent que enllaça amb la rotonda de la nacional 340. Per encabir 

correctament el traçat en planta la carretera haurà de continuar amb una alineació 

recta que connectarà amb un conjunt d’alineacions clotoide-circular-clotoide-circular-

clotoide i finalment acaba amb una alineació recta. La connexió amb la Ronda es 

realitza amb la construcció d’una miniglorieta. La longitud d’aquesta carretera és de 

972,15 metres. 

 

L’alternativa 3 aprofita el tram de carretera existent i per tant evitem construir 

l’enllaç a la rotonda i demolir l’actual. A més, la traça de la carretera no trastoca la 

zona més boscosa, la qual cosa és molt positiu pel medi ambient del municipi.  

 

4) ALTERNATIVA 4 

 

La primera alternativa que estudia la connexió de la Ronda Altafulla amb la N-340a 

consisteix en iniciar el traçat en el punt final actual de la Ronda Altafulla, realitzant una 

miniglorieta, i connectar la carretera a la rotonda existent d’enllaç amb la nacional 

340a. Per poder realitzar aquest enllaç és necessari modificar la carretera T-214 per 

tal de fer espai i poder connectar amb garanties la carretera Continuació de la Ronda 

Altafulla. La longitud de la carretera és de 803,91 m i el tram de T-214 a demolir i 

construir de nou és de 678,86 m. 

 

En la foto es pot observar la rotonda d’enllaç amb la nacional N-340a i assenyalem 

la carretera de Torredembarra T-214. 
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Fig. 4. Rotonda d'enllaç amb la nacional N-340a en l'actualitat 

 

Aquesta alternativa proporciona una variant més a la rotonda existent, és a dir, 

crea una possibilitat més pels usuaris que circulen a l’interior de la rotonda. El que fa 

que els vehicles que venen tant d’Altafulla, com de Torredembarra, com de la part sud 

del municipi o dels que circulen per la nacional 340a, tenen la comoditat de circular 

cap el centre d’Altafulla o d’agafar la nacional 340 a través, primer, de la Continuació 

Ronda Altafulla, i finalment agafant la carretera Ronda Altafulla – N 340.  

 

Com a aspecte negatiu està que hem de tornar a construir un tram de la T-214. 

 

 

5) ALTERNATIVA 5  

 

Aquesta alternativa consisteix en començar el traçat a una miniglorieta de nova 

construcció, al punt final de la actual Ronda Altafulla. Aquesta carretera la connectem 

a la T-214 mitjançant una nova rotonda, de dimensions més reduïdes que les de la 

rotonda existent de la N-340. Aquesta carretera té una longitud de 793,23 metres. 

 

Aquesta proposta de connexió amb la nacional 340a es porta a terme 

indirectament a través de la T-214, d’aquesta manera no s’ha de modificar dita 

carretera encara que es construirien dos rotondes massa properes. 
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6) ALTERNATIVA 6 

 

L’última alternativa consisteix en començar la carretera a la miniglorieta, de la 

mateixa manera que a l’alternativa anterior, i l’enllaç amb la nacional 340 realitzar-la 

mitjançant una rotonda de nova construcció a la mateixa nacional, construïda entre la 

rotonda existent i el municipi d’Altafulla. La longitud de la carretera és de 612,59 

metres. 

 

L’alternativa 5 i 6 són semblants, només canvia la zona on col·loquem la rotonda 

de nova construcció. Aquestes alternatives tenen el problema de que tindríem dos 

rotondes de dimensions relativament grans massa a prop una de l’altre. A més, la 

comoditat de tenir tots els ramals a la mateixa rotonda fa que la possibilitat de 

l’alternativa 4 (encara que s’ha de modificar la carretera T-214) sembli la més eficient.  

 

 

 4.2 ANÀLISI MULTICRITERI  

 

 En el present capítol realitzarem un anàlisi multicriteri per tal de prendre la 

millor decisió d’entre les alternatives anteriorment descrites. Es  tenen en compte els 

següents indicadors, amb els pesos esmentats: 

 

! Indicador funcional (30%) 

! Indicador territorial (30%) 

! Indicador econòmic (20%) 

! Indicador mediambiental (20%) 

 

 Els indicadors funcionals tenen en compte aquells aspectes relacionats amb la 

infraestructura dissenyada i amb la seva execució, tant a nivell de característiques del 

traçat com a nivell d’afectació als usuaris. A aquest indicador se li assigna un pes del 

30 %.   

 

 Com a indicadors territorials trobem l’adequació del projecte amb el pla 

d’ordenació vigent del municipi, la fomentació de creixement d’aquest, de les seves 

activitats econòmiques, etc. També implica la bona introducció de les carreteres de 

nova construcció al territori actual. Aquest indicador tindrà un pes de 30 %. 
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 Els indicadors econòmics tenen amb el preu d’execució de la obra. En el cas 

del present projecte, tindrà molt a veure la longitud i la zona per on discorren les 

carreteres, els enllaços a realitzar i les demolicions que s’hagin de preveure. El pes 

d’aquest indicador s’ha establert en un 20%. 

 

 L’últim indicador, el mediambiental, engloben aquells factors que tenen un 

impacte sobre la hidrologia, el paisatge, la vegetació, la fauna i, en general, el medi 

ambient. En aquest cas el pes que se li assigna és del 20%.  

 

 La forma de procedir en l’anàlisi multicriteri serà la següent. Desprès de 

l’assignació de pesos a cada indicador, es desglossarà cadascun en conceptes més 

concrets i quantificables mitjançant una valoració de 1 a 5 punts, essent més 

beneficiós o satisfactori el seu compliment quant major sigui aquest valor. Aquests 

conceptes tindran també un pes dins de l’indicador que li toqui, a continuació 

expressem cadascun d’ells. 

 

I. INDICADOR FUNCIONAL 

 

i. CUMPLIMENT DELS CRITERIS DE DISSENY IMPOSATS: es fa 

referència al compliment dels criteris de dissenys imposats per la 

normativa de traçat 3.1-IC. Es dóna un pes del 50 %. 

 

ii. AFECTACIÓ ALS USUARIS: té en compte la repercussió de les noves 

carreteres als usuaris, des del punt de vista de millora en la mobilitat 

interna com l’accessibilitat als eixos principals de comunicació. Se li 

atorga un pes del 50 %. 

 

II. INDICADOR TERRITORIAL  

 

i. ADEQUACIÓ AMB EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC: es valora de 

manera positiva la coordinació i acceptació del planejament d’ordenació 

urbanística municipal. Es dóna un pes del 45 %. 

 

ii. HOMOGENEÏTZACIÓ AMB EL TERRITORI ACTUAL: té en compte la 

bona adaptació de les noves infraestructures al territori. S’atorga un pes 

del 55 %. 
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III. INDICADOR ECONÒMIC 

 

i. COST D’EXECUCIÓ: S’intenta valorar el cost econòmic aproximat de 

cada alternativa tenint en compte la longitud d’aquestes, les demolicions 

i enllaços de nova construcció. Es valora puntuacions altes a les 

alternatives més econòmiques. Es dóna un pes del 70 %. 

 

ii. DURACIÓ DE LES OBRES: També s’inclou en aquest indicador el cost 

indirecte que suposa una duració major de les obres i una afecció a la 

comoditat dels habitants del municipi. Puntuacions altes es reservaran 

per a les alternatives amb menys duració de l’obra. S’atorga un pes de 

30%. 

 

IV. INDICADOR MEDIOAMBIENTAL 

 

i. VEGETACIÓ: es valora positivament el fet de que la solució plantejada 

minimitzi el seu efecte sobre  la vegetació de la zona. Es dóna un pes 

de 35 %.  

 

ii. FAUNA: s’intenta valorar la mínima afecció envers a la fauna i la seva 

mobilitat en el territori. S’atorga un pes de 35 %. 

 

 

iii. AFECCIÓ BENS D’INTERÈS CULTURAL: es té en compte els bens 

d’interès cultural que són afectats per les infraestructures de nova 

construcció. Es valora amb un pes de 30 %. 

 

 A continuació es mostra l’anàlisi multicriteri realitzat.  
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ANÀLISI MULTICRITERI PER A ESCOLLIR LA TIPOLOGIA ESTRUCTURAL 

 
       
     

CONNEXIÓ RONDA ALTAFULLA - N340 

   
Pes concepte Pes indicador ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 3 

INDICADOR FUNCIONAL           
  Criteris de disseny 0,5   5 5 
  Afectació als usuaris 0,5   4 5 
  TOTAL   1 0,3 0,27 0,3 
              
INDICADOR TERRITORIAL         
  Adequació POUM 0,45   1 5 
  Homog. Territori 0,55   2 4 
  TOTAL   1 0,3 0,093 0,267 
              
INDICADOR ECONÒMIC           
  Cost d'execució 0,7   3 4 
  Duració obres 0,3   2 4 
  TOTAL   1 0,2 0,108 0,16 
              
INDICADOR MEDIAMBIENTAL         
  Vegetació   0,35   2 4 
  Fauna   0,35   1 2 

  
Afecció bens 
culturals 0,3   5 5 

  TOTAL   1 0,2 0,102 0,144 
              
       
TOTAL       1 0,573 0,871 
!
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CONNEXIÓ RONDA ALTAFULLA - N340a 2 CARRETERES 

Pes concepte Pes indicador ALTERNATIVA 4 ALTERNATIVA 5 ALTERNATIVA 6 ALTERNATIVA 2 
            

0,5   5 5 5 5 
0,5   5 4 4 4 

1 0,3 0,3 0,27 0,27 0,27 
            
            

0,45   4 3 4 1 
0,55   5 2 4 1 

1 0,3 0,273 0,147 0,24 0,06 
            
            

0,7   2 3 3 2 
0,3   2 3 3 2 

1 0,2 0,08 0,12 0,12 0,08 
            
            

0,35   4 3 4 2 
0,35   3 3 3 3 

0,3   5 5 5 5 
1 0,2 0,158 0,144 0,158 0,13 

            
  1 0,811 0,681 0,788 0,54 
!
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S’observa al anàlisi multicriteri com la millor alternativa per la carretera de connexió 

N-340 a la Ronda Altafulla és la alternativa número 3. Aquesta carretera és la que 

millor satisfà les condicions de tots els indicadors. Pel que fa a l’altre carretera de nova 

construcció, la de connexió amb la N-340a, la millor alternativa és la número 4. Encara 

que per motius econòmics no és la més adient, si ens fixem en la totalitat dels 

indicador és la millor.  

 

Com que la imposició dels pesos dels indicadors no és únic i és molt difícil de 

valorar exactament aquesta puntuació, a continuació es realitza un anàlisi de 

sensibilitat que estudia la millor alternativa fent petites variacions als percentatges de 

cada indicador. 
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ANÀLISI DE SENSIBILITAT 

   
  % INICIAL         INDICADORS 

 
INDICADOR FUNCIONAL INDICADOR TERRITORIAL 

Funcional 
 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,25 0,3 0,35 0,4 
Territorial 

 
0,3 0,25 0,3 0,35 0,4 0,3 0,25 0,3 0,3 

Econòmic 
 

0,2 0,25 0,3 0,1 0,2 0,25 0,3 0,1 0,2 
Mediambiental 

 
0,2 0,2 0,1 0,25 0,1 0,2 0,15 0,25 0,1 

ALTERNATIVA 
          1 
 

0,573 0,585 0,576 0,56 0,553 0,555 0,586 0,589 0,612 
3 

 
0,871 0,867 0,879 0,872 0,888 0,861 0,871 0,877 0,899 

4 
 

0,811 0,786 0,772 0,856 0,823 0,781 0,766 0,871 0,832 
5 

 
0,681 0,687 0,669 0,682 0,658 0,666 0,681 0,702 0,699 

6 
 

0,788 0,778 0,769 0,808 0,789 0,773 0,769 0,812 0,799 
2 

 
0,54 0,55 0,515 0,543 0,495 0,515 0,538 0,577 0,565 

           
           
           INDICADORS 

 
INDICADOR ECONÒMIC INDICADOR MEDIAMBIENTAL 

 Funcional 
 

0,3 0,2 0,25 0,25 0,3 0,2 0,25 0,25 
 Territorial 

 
0,25 0,3 0,35 0,2 0,25 0,3 0,35 0,2 

 Econòmic 
 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,25 0,3 0,2 0,35 
 Mediambiental 

 
0,25 0,3 0,2 0,35 0,2 0,2 0,2 0,2 

 ALTERNATIVA 
          1 
 

0,583 0,534 0,5435 0,5735 0,585 0,537 0,544 0,578 
 3 

 
0,863 0,843 0,8655 0,84 0,867 0,851 0,866 0,852 

 4 
 

0,805 0,79 0,807 0,789 0,786 0,751 0,807 0,73 
 5 

 
0,693 0,663 0,661 0,695 0,687 0,651 0,661 0,677 

 6 
 

0,788 0,777 0,783 0,782 0,778 0,758 0,783 0,753 
 2 

 
0,563 0,515 0,505 0,573 0,55 0,49 0,505 0,535 

 !



Projecte de connexió i urbanització de les carreteres N-340 i N-340a i del carrer de ronda al municipi d’Altafulla 

!

Annex 04 – Estudi d’alternatives  Pàgina 16 

 

 5. TRAM A URBANITZAR 

  

 Els trams en que es preveu la urbanització de la zona, en la carretera N-340a i 

el carrer de ronda, no són sensibles a modificacions ja que són unes actuacions molt 

clarament diferenciades i puntuals. Són zones incompletes i que es necessària la 

realització de les obres per homogeneïtzar i completar el municipi.  

 

 Pel que fa a la xarxa reservada per a bicicletes, es realitzarà la continuació dels 

carrils bici que discorren per les carreteres de nova construcció i es projecte aquests 

carrils per tota la nacional 340a que discorre pel municipi i pel carrer de Ronda 

Altafulla. Aquest disseny de carril bici permet construir un circuit per a ciclistes que 

arriba a qualsevol punt del municipi i facilita la mobilitat en aquest tipus de transport.  

 

 La no construcció de la xarxa ciclista no té cap sentit si només la implementem 

a les carreteres de nova construcció, ja que quedarien uns vials abandonats i sense 

cap finalitat. La xarxa que es projecte permet trobar una forma de transport compacte i 

suficientment densa tenint en compte les condicions del municipi. 

 

 6. CONCLUSIÓ 

 

 Per tant, ha quedat demostrat que les alternatives 3 i 4 són les més adients pel 

present projecte. Desprès de realitzar l’anàlisi multicriteri i l’anàlisi de sensibilitat 

s’observa clarament que aquestes són les alternatives que millors s’ajusten als 

condicionants del present projecte. 

 

 Pel que fa a les urbanitzacions i a la continuació del carril bici també s’ha 

comentat les raons per les que no tindria sentit no construir la xarxa ciclista. 
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APÈNDIX II 

LLISTAT EIXOS 



P.K. Cota Tangente-1Tangente-2Kv-1 Kv-2 Flecha Pendiente
0 46,589 0 0 0 0 0 0,0175554

650 58 17,588 33,269 1300 1300,001 0,119 -0,009503
1174,139 53,019 0 0 0 0 0

Nombre
Velocidad (K 60
Fichero de IGrupo II: Carreteras 80  . 60   y 40

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud
Rec 0 364162,76 4557413,5 235,01802 0 0 621,253
Clt 621,253 363838,01 4556883,8 235,01802 -260 130 65
Cur 686,253 363806,39 4556827,1 227,06027 -260 0 110,139
Clt 796,392 363783,25 4556720,3 200,09238 0 130 65
Rec 861,392 363788,57 4556655,5 192,13463 0 0 312,747

1174,139 363827,11 4556345,2 192,13463

Listado de Rasante
ALTERNATIVA 1

LISTADO DE EJES
ALTERNATIVA 1



P.K. Cota Tangente-1Tangente-2Kv-1 Kv-2 Flecha Pendiente
0 40,629 0 0 0 0 0 0,0156516

458,165 47,8 32,602 31,065 1100 1100 0,483 -0,043625
705,728 37 134,652 94,436 2600 2600 3,487 0,0599533
972,152 52,973 0 0 0 0 0

Nombre
Velocidad (K 60
Fichero de IGrupo II: Carreteras 80  . 60   y 40

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud
Rec 0 364152,16 4557203,9 221,95785 0 0 361,997
Clt 361,997 364029,76 4556863,2 221,95571 200 112,7 63,506
Cur 425,504 364005,19 4556804,7 232,06308 200 0 65,322
Clt 490,826 363964,96 4556753,6 252,8557 0 112,7 63,506
Clt 554,332 363913,88 4556716 262,96307 -200 115 66,125
Cur 620,457 363860,78 4556676,7 252,43895 -200 0 170,542
Clt 790,999 363796,77 4556524,2 198,15385 0 115 66,125
Rec 857,124 363805,93 4556458,8 187,62973 0 0 115,028

972,152 363828,14 4556345,9 187,62973

Listado de Rasante
ALTERNATIVA 3

LISTADO DE EJES
ALTERNATIVA 3



P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente
0 35,045 0 0 0 -0,047762

650 4 3000 84,449 1,189 0,0085376
803,908 5,314 0 0 0

Nombre
Velocidad (Km/h) 60
Fichero de InstruccionGrupo II: Carreteras 80  . 60   y 40

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud
Rec 0 364049,9 4556390,4 127,15337 0 0 262,167
Clt 262,167 364288,58 4556282 127,15337 265 132 65,751
Cur 327,917 364347,23 4556252,3 135,05117 265 0 77,06
Clt 404,978 364406,16 4556203,1 153,56366 0 132 65,751
Rec 470,729 364445,75 4556150,6 161,46147 0 0 333,179

803,908 364635,35 4555876,7 161,46147

LISTADO DE EJES
ALTERNATIVA 4

Listado de Rasante
ALTERNATIVA 4



P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente
0 34,945 0 0 0 -0,03645

793,227 6,032 0 0 0

Nombre
Velocidad (Km/h) 60
Fichero de InstruccionGrupo II: Carreteras 80  . 60   y 40

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud
Rec 0 364048,42 4556392,3 120,36301 0 0 401,174
Clt 401,174 364429,25 4556266,1 120,36301 260 130 65
Cur 466,174 364490 4556243,1 128,32076 260 0 89,89
Clt 556,064 364562,92 4556191,3 150,33065 0 130 65
Rec 621,064 364604,6 4556141,5 158,28839 0 0 172,163

793,227 364709,51 4556005 158,28839

25/06/2013

Listado de Rasante
ALTERNATIVA 5

25/06/2013

LISTADO DE EJES
ALTERNATIVA 5



P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente
0 35,123 0 0 0 -0,050391

612,589 4,254 0 0 0

Nombre
Velocidad (Km/h) 60
Fichero de InstruccionGrupo II: Carreteras 80  . 60   y 40

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud
Rec 0 364047,15 4556392,3 149,4653 0 0 264,951
Clt 264,951 364236,06 4556206,5 149,4653 250 135 72,9
Cur 337,851 364285,45 4556153 158,74721 250 0 73,085
Clt 410,936 364320,48 4556089,1 177,35811 0 135 72,9
Rec 483,836 364339,1 4556018,7 186,64002 0 0 128,753

612,589 364365,92 4555892,8 186,64002

Listado de Rasante
ALTERNATIVA 6

LISTADO DE EJES
ALTERNATIVA 6
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es fa referència al planejament urbanístic general dels 

municipis que afecten al present projecte,  és  a  dir,  del  municipi  d’Altafulla.  

Les dos carreteres de nova construcció discorren exclusivament pel municipi 

d’Altafulla.   Pel   que   fa   a   la   urbanització   i   implantació   de   la   via   per   a   ciclistes   de   la  

nacional 340a i del   carrer  Ronda  d’Altafulla   també  es  produeix  en   la   seva   totalitat   a  

Altafulla. Val a dir que, com veurem  a   l’annex  de   traçat,  per  encabir   correctament  el  

traçat  en  planta  d’una  de  les  carreteres  s’haurà  de  modificar  el   traçat  en  planta  de  la  

carretera T-214   que   discorre   per   Torredembarra.   Tanmateix,   aquest   no   és   l’objecte  

principal del projecte i per tant no entrarem en detall. 

A  partir  d’aquí,  es  descriu  en  aquest  document   la   interacció  de   les  carreteres  

objecte  d’estudi  amb  el  planejament  urbanístic  vigent.  S’ha  consultat  en  tot  moment  el  

Pla  d’Ordenació  Urbanística  del  Municipi  d’Altafulla. 

Adjuntem a l'apèndix I del present annex, el plànol d'ordenació urbanística i 

usos del sòl. 

2. PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

En aquest apartat definirem els tipus de sòl per on discorre la traça de les 

carreteres del present projecte. Farem referència tant a les carreteres de nova 

construcció   com   a   les   que   són   objecte   d’actuacions   d’urbanització i per les que 

circularà les vies ciclistes. 

En la totalitat del projecte, les traces de les carreteres   objecte   d’estudi  

travessen sòl urbà (SU), sòl urbanitzable no programat (SUNP), sòl no urbanitzable 

d’interès  agrícola  horta  (SNU-IAH) i  sòl  no  urbanitzable  d’interès  de protecció forestal 

(SNU-IPF).  

A continuació descrivim més detalladament per a cadascuna de les carreteres 

el tipus de sòl per on discorren, primer es descriuen les carreteres de nova construcció 

i desprès les dos carreteres per on discorren el carril bici i es realitzen diferents 

actuacions. 
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2.1 CARRETERA RONDA ALTAFULLA – N 340 

La  traça  d’aquesta  carretera  comença  al  nord  a  la  rotonda  existent  on  enllaça  

amb la nacional 340.  

Des  de  l’inici  de  la  traça, al PK 0+000, fins al PK 0+590 la carretera discorre per 

sòl  no  urbanitzable  d’interès  de protecció forestal (SNU-IPF). A  partir  d’aquest  punt  la  

traça entra en un sòl urbanitzable no programat (SUNP) fins que al PK 0+830 el sòl 

passa a ser urbà (SU) fins arribar a la miniglorieta al PK 0+972.152, on connecta amb 

la Ronda Altafulla. 

2.2 CONTINUACIÓ DE LA RONDA ALTAFULLA 

La   traça   d’aquesta   carretera   comença   a   on   té   actualment   el   final   la   Ronda  

Altafulla i on es projecta una segona minirotonda. Aquest és el PK 0+000 de la 

carretera  que  projectem,  des  d’aquest PK fins al PK 0+250 la traça discorre per sòl 

urbanitzable  no  programat  (SUNP).  A  partir  d’aquí,  la  Continuació de la Ronda Altafulla 

discorre totalment fins al seu termini, a la rotonda existent de connexió amb la nacional 

340a, al PK 0+803  per  sòl  no  urbanitzable  d’interès  agrícola  horta  (SNU-IAH).  

2.3 CARRETERES N-340a  I RONDA ALTAFULLA 

La nacional 340a que discorre per Altafulla té la seva traça quasi totalment en 

sòl urbà (SU). Tanmateix, els primers 250 metres  d’aquesta  carretera mesurats des del 

centre de la rotonda existent de connexió Altafulla-Torredembarra,  a  l’est  del  municipi,  

pertanyen a sòl  no  urbanitzable  d’interès  agrícola  horta  (SNU-IAH) i els següents 130 

metres són sòl urbanitzable no programat (SUNP). A  partir  d’aquí,   tota   la  seva   traça  

circula per sòl urbà (SU). 

Pel  que  fa  al  carrer  de  ronda  del  municipi  d’Altafulla,  discorre  exclusivament  per  

sòl urbà (SU). 

2.4 VIES CICLISTES I ÀREA DE DESCANS 

 Cal  remarcar  que  les  vies  per  a  ciclistes  s’han  dissenyat  amb  un  traçat  paral·lel  

a les carreteres que pertanyen, tant a les existents com a les de nova construcció. Per 

tant, els usos de sòl pels que discorren són els mateixos que els comentats en els 

punts anteriors.  
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 Pel   que   fa   a   l’àrea   de   descans   situada a la dreta de la carretera Ronda 

Altafulla-N 340, a   l’alçada   del   PK   0+491, està totalment construïda sobre sòl no 

urbanitzable  d’interès  de  protecció  forestal  (SNU-IPF). 
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1.  INTRODUCCIÓ 
 

En aquest annex es descriuen les característiques geològiques de la zona objecte 

d'estudi i els materials que són interceptats i que es troben a les proximitats del traçat. 

A més, es fa referència als aspectes geotècnics de les unitats geològiques detectades 

i s'estudia els aspectes rellevants pel que fa als materials, els desmunts i els 

terraplens.       

 

S'adjunta un estudi geotècnic facilitat per l'Ajuntament d'Altafulla d'una zona 

propera a l'àmbit del projecte. A més, també s'adjunten uns perfils geològics que 

creuen   cadascuna   de   les   zones   d’estudi.   L’estudi   i   el   perfil   geològic   corresponen,  

respectivament,  a  l’apèndix  I  i  II  d’aquest  annex.   

 

 
2. GEOLOGIA 

 

La zona d'estudi es situa a la depressió Reus-Valls o Camp de Tarragona, fossa de 

caràcter tectònic del Terciari, situada entre les serralades Prelitoral i Litoral catalanes, 

aquesta última situada sota el mar a l'altura de Reus.  

 

Aquesta fossa està formada litològicament per materials col·luvials i al·luvials del 

Quaternari, que reposen damunt d'un substrat del Terciari.  

 

La successió litostratigràfica obtinguda a partir de l'estudi geotècnic adjunt, així 

com les característiques geotècniques de les diferents litologies, és la següent: 

 

S'observa un paquet de sorres llimoses d'una potència variable, amb un valor mig 

de 5 metres. 

 

Un cop superat aquest tram es detecta el substrat terciari de la zona constituït per 

una seqüència irregular de nivells calcaris, predominantment sorrencs que en algunes 

ocasions presenten restes de fòssils d'ambients litorals. Popularment aquesta 

seqüència sedimentària es coneix amb el nom de calcarenita. La potència d'aquest 

últim tram no s'ha pogut deduir.  
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3.  GEOTÈCNIA 
 

De  l’anàlisi  del  perfil  geològic  i  l'estudi  geotècnic  adjunt  s’estima  que  el  percentatge  

de roca no excavable per mitjans mecànics és de 0 %.  

 

Segons les dades obtingudes sobre la qualitat del sòl sota la traça de les 

carreteres, es considera suficientment bona per a la realització de la fonamentació i 

nucli dels terraplens. En canvi, per a la coronació necessitem sòl seleccionat de 

préstec per tal de realitzar la esplanada tipus E2.  

 

Els talussos establerts, tant en desmunt com en terraplè, a la totalitat del projecte 

són de 3H2V.   

 
 

4. MAPA GEOLÒGIC 
 

En aquest punt s'adjunta el mapa geològic de la zona a escala 1:50.000. Aquest 

mapa és el número 473 de l'Institut Geològic i Miner d'Espanya. Podem observar com 

en la zona d'estudi els dos grups litològics presents són:  

 

- En color rosa es diferencien els sòls quaternaris corresponents a llims 

argilosos i graves. 

- El substrat terciari s'exposa en color groguenc, aquest correspon a 

calcarenites sorrenques, sorres i margues siltoses.  
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Fig.1 Mapa geològic de la zona d'estudi, extret del full número 473 del IGME a escala original 

1:50.000 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
 
Per encàrrec de l’AJUNTAMENT D’ALTAFULLA, i seguint les instruccions 
rebudes per part del Sr. Xavier Mercadé, Arquitecte, s’ha realitzat l’estudi 
geotècnic del solar on s’ha projectat la construcció d’un equipament municipal 
que presentarà una planta baixa i una planta pis, amb una superfície construïda de 
468,40 m2.  
 
 
Segons les indicacions establertes en el Documento básico. Seguridad 
estructural. Cimientos (DB-SE-C) del Código Técnico de la Edificación, 
aquestes característiques es corresponen a un edifici tipus C-1, que es preveu que 
estarà emplaçat sobre un terreny favorable, tipus T-1, o sobre una unitat 
geotècnica resistent, principalment rocosa. 
 
Els objectius del present estudi geotècnic són els següents: 
 
a) anàlisi del context de la zona des del punt de vista geològic i geotècnic 
 
b) definició del perfil litològic del subsòl i de les característiques geotècniques 

d’identificació, resistència i deformabilitat de les capes travessades 
 
c) determinació de la cota del nivell freàtic, sempre que es detecti a la profunditat 

investigada 
 
d) anàlisi dels resultats obtinguts per tal de donar un seguit de consideracions 

respecte a la fonamentació dels edificis (cota i tipologia de la fonamentació, 
capacitat de càrrega, assentaments), ripabilitat del terreny i sismicitat. 
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2. TREBALLS REALITZATS 
 
 
Per tal d’assolir els objectius assenyalats anteriorment es van efectuar els 
següents treballs: 
 

 
Es va realitzar una inspecció de camp que ha inclòs la zona estudiada amb 
l’objectiu de reconèixer els materials aflorants superficialment i els del subsòl, 
visibles en desmunts, excavacions, rases, etc. Així mateix, s’ha consultat tota la 
bibliografia geològica i geotècnica disponible de la zona. 
 

 
2.2.1. Sondeigs mecànics 
 
Durant el dia 24 de febrer de 2009 es van realitzar 3 sondeigs a rotació i 
clavament a pressió amb obtenció de mostra contínua mitjançant una sonda 
hidràulica COMACCHIO MC-300, amb les següents característiques: 
 

Pes 2.500 kg 
Potència del motor 48 CV-2.300 rpm 
Empenta 5.000 daN 
Tir 5.000 daN 

 
El barnillatge utilitzat va ser helicoïdal i amb un diàmetre de 90 mm. Quan a 
causa de la duresa del terreny no s’ha pogut utilitzar aquest barnillatge, s’ha 
continuat avançant el sondeig mitjançant el mètode de rotació amb extracció de 
testimoni continu, utilitzant una bateria de 86 mm equipada amb corona de vídia.  
 
La profunditat assolida en els sondeigs ha estat de 6,0 metres, on s’ha garantit la 
perforació d’almenys 3,0 metres en una unitat geotècnica resistent, de 
característiques rocoses.  
 

2.1. ESTUDI GEOLÒGIC DE CAMP I D’ANTECEDENTS 

2.2. RECONEIXEMENT DE CAMP 
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Aquests sondeigs van ser controlats per un/a geòleg/òloga especialista en 

geotècnia. 

 

2.2.2. Assaigs in situ, SPT, i mostres representatives 
 
A l’interior dels sondeigs es van realitzar un total de 4 SPT (segons les 

especificacions de la norma UNE 103-800/92), prova que consisteix a clavar un 

aparell normalitzat mitjançant la caiguda lliure d’una massa de 63,5 kg de pes, 

des d’una alçada de 76 cm.  

 

Les característiques del mostrejador són les següents: 

 

Longitud 813 mm 

Diàmetre exterior 51 mm 

Diàmetre interior 35 mm 

Pes total 7,14 kg 

 

La introducció de l’aparell s’efectua en tres o quatre trams de 15 cm cadascun, i 

s’anomena valor N la suma dels dos valors més baixos dels tres darrers trams. El 

primer tram no es té en compte, ja que es considera de neteja.  

 

També es van extreure 2 mostres representatives, mitjançant rotació, les quals 

van ser parafinades in situ. 

 

2.2.3. Assaigs de laboratori 
 

Les mostres obtingudes a partir dels assaigs SPT realitzats, així com les mostres 

parafinades extretes de l’interior dels sondeigs, van ser traslladades al nostre 

laboratori acreditat, on van ser sotmeses als següents assaigs de caracterització 

mecànica i química, segons la normativa vigent, els resultats dels quals s’exposen 

més endavant. 

 

Humitat (UNE 103-300/93) 1 

Granulometria (UNE 103-101/95) 1 

Límits d'Atterberg (UNE 103-103/94 i UNE 103-104/93) 1 

Contingut en sulfats (Annex 5 - EHE) 1 

Compressió simple en roca (UNE 22-950-1/90) 2 

Nº col·legiat 1366
Col·legiat JOAN RECASENS BERTRAN

Data 09/03/2009 El Secretari,Foli: 00568
Núm: 050900568

Amb assegurança resp. civil
VISAT

Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs
Catalunya



  INFORME núm. 12613/09/M02 
 

6 
 

3. LITOLOGIA I CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES 
 
 
El solar objecte d’estudi presentava, en el moment de la realització dels sondeigs, 
una superfície pràcticament plana, rebaixada de l’ordre d’1,0 metre respecte la 
cota de referència. 
 
La cota relativa zero s’ha situat a la vorera del carrer Camí de la Nou. Cal tenir 
en compte que els valors de les cotes són orientatius (no s’han utilitzat mètodes 
de mesura exactes). 
 
Geològicament, ens situem a la depressió Reus-Valls o Camp de Tarragona, 
fossa de caràcter tectònic del Terciari, situada entre les serralades Prelitoral i 
Litoral catalanes, aquesta última situada sota el mar a l’altura de Reus. 
 
A grans trets, aquesta fossa està formada, litològicament, per materials col·luvials 
i al·luvials (argiles, llims, graves, crostes carbonatades) del Quaternari, que 
reposen damunt d’un substrat del Terciari. 
 
La successió litoestratigràfica obtinguda a partir dels sondeigs, així com les 
característiques geotècniques de les diferents litologies, és la següent: 
 
Superficialment, amb gruixos de l’ordre de 0,2 metres en tots els punts 
investigats es detecta una acumulació de terres de reblert. 
 
Per sota d’aquest primer tram, en el sector dels sondeigs S-2 i S-3, i fins a 
fondàries variables entre 0,8 i 1,4 metres, se situa un paquet de llims sorrencs de 
color marró fosc, que sembla correspondre a un antic reblert utilitzat per a 
l’anivellament de la parcel·la. 
 
Caldria tenir en compte que aquest tipus de sòls són heterogenis i de baixa 
capacitat resistent, i caldria descartar-los des del punt de vista de fonamentació 
atesa la baixa qualitat geotècnica. 
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Quadre de característiques geotècniques: 
 

Coeficient de permeabilitat (kz) 10-6-10-8 m/s 
Assaig SPT 7 
Cohesió estimada nul·la 
Angle de fregament estimat 23-25º 
Pes específic aparent estimat 1,78-1,80 t/m3 

 
Un cop superats aquests trams antròpics, es detecta el substrat terciari de la zona 
constituït aquí per una seqüència irregular de nivells calcaris, predominantment 
sorrencs, de coloracions groguenques, ocres, beix i/o blanquinoses, que en 
algunes ocasions presenten restes de fòssils d’ambients litorals. 
 
Popularment aquesta seqüència sedimentària d’ambients litorals i coloracions 
groguenques es coneix amb el nom de calcarenita, atès que acostumen a 
predominar capes importants de calcàries sorrenques o sorres de gra fi a mig 
fortament cimentades. 
 
Aquest paquet presenta el tram superficial alterat a un paquet de sorres amb 
continguts variables de matriu fina. Aquest paquet alterat s’ha observat fins a 
fondàries variables entre 0,5 metres en el sector del sondeig S-1 i fondàries de 
2,1 metres en el sector del sondeig S-3. 
 
Des del punt de vista geotècnic, els trams més alterats es poden considerar com 
un sòl detrític de gra mig, que presenta una plasticitat nul·la a baixa, una 
agressivitat inapreciable enfront del formigó i que des del punt de vista de 
resistència es pot catalogar de dens a molt dens, de manera general. 
 
Els trams menys alterats, als qual s’ha obtingut rebuig als assaigs de penetració 
realitzats, es poden catalogar de roca tova a moderadament dura, amb un grau de 
meteorització IV-III que disminueix gradualment en fondària. 
 
Es defineixen característiques RQD mitjanes (Rock Quality Desing: % de 
testimoni obtingut superior a 10 cm) entre 40 i 75, pel que es podria considerar 
una qualitat de roca entre pobra i acceptable. 
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Analitzant les característiques geomecàniques que presenta la roca observada i 
juntament amb la informació addicional obtinguda de diferents estudis geològics 
realitzats a la zona, podem catalogar el massís rocós de la parcel·la estudiada amb 
una qualitat de mitjana a dolenta, o classe IV a III, segons Bieniawski (1979). 
 
Quadre de característiques geotècniques: 
 
- Trams alterats: 
 

Classificació USCS SP-SW-ML 
% que passa pel tamís 200 49% 
Humitat 8,5% 
Límit líquid 28 
Índex de plasticitat 4 
Contingut en sulfats 401 mg SO4

2-/kg sòl 

Coeficient de permeabilitat (kz) 10-6-10-8 m/s 
Coeficient de balast (k30) 8-10 kp/cm3 
Assaig SPT 40 
Cohesió estimada 0,05-0,08 kg/cm2 
Angle de fregament intern est. 29-30º 
Pes específic aparent estimat 1,98-1,99 t/m3 

 
- Trams no alterats: 
 

Compressió simple 83-109 kg/cm² 
Coeficient de permeabilitat (kz) 10-10-10-12 m/s 
Coeficient de balast (k30) 15-20 kp/cm3 
Assaig SPT rebuig 
Cohesió estimada 0,12-0,15 kg/cm2 
Angle de fregament intern est. 32-35º 
Pes específic aparent estimat 2,01-2,05 t/m3 
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4. HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA 
 
 
Durant l’execució dels sondeigs (24/02/09) no es va trobar aigua, en cap d’ells, 
fins a la màxima fondària investigada de 6,0 metres. 
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5. CONSIDERACIONS GEOTÈCNIQUES 
 
 
Es tracta de construir un edifici d’equipament municipal que presentarà una 
planta baixa i una planta pis. 
 
 

 
a) Cota i tipologia de fonamentació 
 
Un cop anivellat el solar a cota de solera de la planta baixa, per tal de resoldre la 
fonamentació, caldrà superar en tot moment els trams de reblert observats fins a 
fondàries d’1,4 metres, i recolzar l’estructura damunt del substrat calcarenític de 
la zona. 
 
Caldrà tenir en compte que aquest substrat presenta el primer tram alterat amb 
uns gruixos molt variables, de forma que en el sector del sondeig S-1 el gruix del 
tram alterat és de l’ordre de 20cm, mentre que en el sector dels sondeigs S-2 i S-
3, aquest mateix tram presenta gruixos d’entre 0,7 i 0,9 metres. 
 
Així doncs creiem més convenient superar en tot moment aquests trams alterats i 
recolzar l’estructura damunt del substrat calcarenític rocós, observat a partir dels 
sondeigs realitzats, a fondàries d’entre 0,5 i 2,1 metres, de forma que la tipologia 
de la fonamentació consistirà en sabates que passaran a pous, els quals es podran 
reomplir amb formigó pobre fins a cota de sabata. 
 

5.1. ESTUDI D’UNA FONAMENTACIÓ 
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b) Capacitat de càrrega admissible i assentaments previsibles 
 
Partint dels valors obtinguts en els assaigs  realitzats in situ SPT, en els assaigs 
realitzats al laboratori, i aplicant la formulació adient, tenint en compte la 
variabilitat geotècnica del conjunt sedimentari estudiat, podem obtenir el següent 
valor de capacitat portant admissible, amb un factor de seguretat F=3, ja aplicat, 
de: 
 

qa = 4,0 kg/cm2 
 
Quant als assentaments, aquests seran pràcticament inapreciables per a les 
càrregues previstes, i per tant, admissibles per a la tipologia de fonamentació 
proposada. 
 
 

 
Els moviments de terres per a l’execució de les rases de fonamentació no 
presentaran grans dificultats des del punt de vista mecànic, en els trams de 
reblert, de forma que es podrà utilitzar maquinària convencional per aquest tipus 
de sòls. Un cop assolit el substrat calcarenític, atès el grau de carbonatació que 
presenta un cop es perd l’alteració, es produirà una disminució en el rendiment 
de la maquinària, i no es descarta l’ús puntual de martell pneumàtic o picador. 
 
 

 
Segons la Norma Básica de la Edificación (NCSE), el terme municipal 
d’Altafulla presenta una acceleració sísmica bàsica (ab) de 0,04g, aquí 0,392 
m/s2, amb un coeficient de contribució k d’1,0. 
 
Respecte al valor d’acceleració sísmica de càlcul (ac), tenim que: 
 

ac = S · U · ab 
 

5.2. RIPABILITAT  

5.3. SISMICITAT 
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on: 

x ab: Acceleració sísmica bàsica, definida aquí com 0,04g 
x U: Coeficient adimensional de risc, en funció de la probabilitat acceptable 

que s’excedeixi ac en el període de vida per al qual es projecti la 
construcció.  

o construccions d’importància normal U = 1,0 
o construccions d’importància especial U = 1,3 

x S: Coeficient d’amplificació del terreny. 
Per a U · ab< 0,1g, s’aplica S=C/1,25 
C: coeficient de terreny que depèn de les característiques geotècniques. 
Aquí es considera el terreny existent fins a fondàries d’uns 30,0 metres de 
tipus IV-I (C=1,07). 

 
Per tant, s’obtenen els següents valors d’acceleració sísmica de càlcul (ac), 
segons el tipus de construcció: 
 

acceleració de càlcul

Normal (r=1,0) 0,3345

0,4349

m2/s

m2/sEspecial (r=1,3)

0,0341 g

g0,0444
 

 
 
 

 
a) Fonamentació en materials durs. Ruptura Rankine 
 
Per a sòls durs i rocosos s'estudien les condicions de ruptura tipus Rankine on: 
 

qa = cNc+JDNq+1/�J%1J�

 

5.4. FORMULACIÓ 
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on:  
 
qa és la capacitat portant admissible 
c és la cohesió del terreny 
Nc,  Nq, NJ són els factors de càrrega funció de l'angle de fregament 
D és la fondària d'encastament. 
B és l’amplada de la sabata. 
J és el pes específic 
 
b) Fonamentació superficial damunt de roca ( Ministeri de Foment) 
 
Per a calcular una fonamentació superficial damunt de roca, pot calcular-se la 
capacitat de càrrega mitjançant la següent expressió: 
 
 

qa= po*D1*D2*D3*Ѕqu/po 
 
on:  
 
po és la pressió de referència (1 MPa) 
qu és la resistència a compressió simple de la roca sana 
D1,D2 i D3 són factors funció del tipus de roca, grau d’alteració i diàclasi 
 
 
c) Càlcul d’assentament en roques isòtropes pel mètode elàstic 
 

s=[P(1-Q2)]/EzЅA E 
 
on:  
 
P és la càrrega aplicada 
Q és el coeficient de Poissson 
Ez  és coeficient de forma 
A és l’àrea de la fonamentació 
E és el mòdul d’elasticitat del massís rocós 
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Mediterrània de Geoserveis, SL, resta a la vostra disposició per a tots aquells 
comentaris o aclariments que, respecte d’aquest estudi, ens vulgueu fer, així com 
per a qualsevol dubte que es plantegi durant els moviments de terres i l’obertura 
de rases de fonamentació quant al tipus de terreny observat, per tal de determinar 
el tipus d’actuació més convenient. 
 
El present estudi ha estat redactat en tot moment considerant els requisits 
establerts per la normativa i la legislació vigent. 
 
Mediterrània de Geoserveis, SL, està acreditada per la Generalitat de Catalunya 
per al control de qualitat de l’edificació en l’àmbit de sondeigs, presa de mostres 
i assaigs in situ per a reconeixements geotècnics (ref. 06107GTC05(B)) i en 
l’àmbit d’assaigs de laboratori de geotècnia (ref. 06127GTL05(B+C)). 
 
 
 
Cambrils, 4 de març de 2009 

 
Joan Recasens i Bertran 
Geòleg col·legiat núm. 1366 
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Substrat Terciari.

Calcarenites de coloracions 
groguenques, ocres, beix 
i/o blanquinoses, 
amb restes de fòssils 
d'ambients litorals.

Roca de tova a 
moderadament dura.

Llims sorrencs de color marró 
fosc. Reblert.

0,2

109

1,9
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Sorres llimoses i/o llims sorrencs
de color groguenc.
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1,0

1,6

 7

Nº col·legiat 1366
Col·legiat JOAN RECASENS BERTRAN

Data 09/03/2009 El Secretari,Foli: 00568
Núm: 050900568

Amb assegurança resp. civil
VISAT

Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs
Catalunya



E. Horitz. aprox. (DIN A4)    
TALLSESTRATIGRÀFICSE. Vertical aprox. (DIN A4)    

* Aquests talls estratigràfics són el resultat d’una interpolació entre els punts de sondeig realitzats i, per tant, s’han d’interpretar amb les naturals reserves

Camí de la Nou, 8              ALTAFULLAINFORME núm. 12613/09/M02

Reblert antic - llims foscos

C

m

í

d

e

l

a

N

u

a

 

 

 

o

S-1
S-2

S-3

cota +0,0

Tall A-A’

Tall B-
B’

Camí de la Nou S-1 S-2Tall A-A’

S-2S-3 Tall B-B’

Substrat alterat - sorres

Reblert 

Substrat calcarenític

Edifici existent

1:100

1:200
Nº col·legiat 1366
Col·legiat JOAN RECASENS BERTRAN

Data 09/03/2009 El Secretari,Foli: 00568
Núm: 050900568

Amb assegurança resp. civil
VISAT

Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs
Catalunya



Data de sortida: 03-03-09

Acreditació

Expedient 

Informe núm.: 

Peticionari:

Mostres

Identificació i procedència de les mostres

Laboratori acreditat per al control de qualitat de l'edificació en l'àmbit de la mecànica de sòl: assaigs de laboratori de 

geotècnia. 

De conformitat amb el Decret 257/2003, de 21 d'octubre, sobre l'acreditació dels laboratoris d'assaigs de la construcció. 

24-02-09

C. Àngel Guimerà, 6. CAMBRILSAdreça:

LABORATORI D’ASSAIGS

Data de recepció:

Núm. del Registre General de Laboratori Acreditat: 06127GTL05(B+C), de data 28 de desembre de 2005.

12613/09/M02

Mediterrània de Geoserveis. Pg. la Salle, 9, 1r 1a. CAMBRILS

Nre. de mostres: 3
Assaigs realitzats: 1

1

1

1

2

Informe

Identificació i procedència de les mostres 

mostres de sòl-roca
granulometrie

humitat

límits d'Atterberg

contingut en sulfats

compressió simple en roca

El present informe consta de 3 actes de resultats, numerades correlativament i segellades. Els resultats obtinguts en

aquest informe només afecten els materials sotmesos a assaig.

L’informe no podrà ser reproduït totalment o parcial sense l’autorització per escrit del laboratori d’assaig.

CAP DE LABORATORIRESPONSABLE DEL DEPARTAMENT D'ASSAIGS DE LABORATORI

Cambrils, 3 de març de 2009

Alba Molas Gregorio Joan Recasens Bertran

Nº col·legiat 1366
Col·legiat JOAN RECASENS BERTRAN

Data 09/03/2009 El Secretari,Foli: 00568
Núm: 050900568

Amb assegurança resp. civil
VISAT
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IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 12613/09/M02 M1

Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s. l.
Pg. la Salle, 9, 1r 1a. 43850 CAMBRILS B-43531516

Adreça de l'obra*: Carrer Camí de la Nou, 8 ALTAFULLA

Procedència*: Sondeig a rotació S-1 Fondària*: MP a 3,3 m

Data de recepció: 24/02/2009 Data d'assaig: 25/02/2009 Data de finalització: 25/02/2009

Descripció mostra: Calcarenita 
*Aquestes dades han estat facilitades i referenciades pel peticionari

Granulometria per tamisat
(UNE 103-101/95)

Tamís UNE % que passa
7050 (mm) acumulat

100
80
63
50
40
25
20

12,5
10
5

IDENTIFICACIÓ DE SÒLS MEDITERRÀNIA LABORATORI - C. Àngel Guimerà, 6. CAMBRILS
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5
2

0,4
0,08

Compressió simple  (UNE 22-950-1/90)

Resistència a la compressió (kPa) 8277
Deformació (%)
Densitat seca (g/cm3)

% Humitat (%)
% Tall directe (UNE 103-401/98)

mg/kg Angle de fregament intern
ml/kg Cohesió (kPa)
% Inflament Lambe (UNE 103-600/96)

g/cm3 Índex d'expansivitat (MPa)
g/cm3 Canvi potencial de volum

Observacions:

Cambrils, 3 de març de 2009

Responsable del Dept. d'Assaigs de Laboratori Cap de Laboratori

Alba Molas Joan Recasens
Geòloga col·l. 5783 Geòleg col·l. 1366

Laboratori acreditat per al control de qualitat de l'edificació en l'àmbit de la

Índex de plasticitat

Límits d'Atterberg
Límit líquid (UNE 103-103/94)

Límit plàstic (UNE 103-104/93)

Matèria orgànica (UNE 103-204/93)

Humitat natural (UNE 103-300/93)

Contingut de sulfats (Annex 5 EHE)

Equivalent de sorra (UNE 103-109/95)

Acidesa Bauman-Gully (Annex 5 EHE)

Contingut de carbonats (UNE 103-200/93)

Densitat del sòl (UNE 103-301/94)

Densitat de les partícules (UNE 10-302/94)

0
0,010,1110

Tamís UNE 7050 (mm)

Laboratori acreditat per al control de qualitat de l edificació en l àmbit de la

mecànica de sòl: assaig de laboratori (ref. 06127GTL05(B+C)), de data 28/12/05.

(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)

Nº col·legiat 1366
Col·legiat JOAN RECASENS BERTRAN

Data 09/03/2009 El Secretari,Foli: 00568
Núm: 050900568

Amb assegurança resp. civil
VISAT

Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs
Catalunya
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IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 12613/09/M02 M2

Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s. l.
Pg. la Salle, 9, 1r 1a. 43850 CAMBRILS B-43531516

Adreça de l'obra*: Carrer Camí de la Nou, 8 ALTAFULLA

Procedència*: Sondeig a rotació S-2 Fondària*: SPT de 3,0 a 3,6 m

Data de recepció: 24/02/2009 Data d'assaig: 24/02/2009 Data de finalització: 02/03/2009

Descripció mostra: Llims sorrencs de color groguenc (calcarenita alterada)
*Aquestes dades han estat facilitades i referenciades pel peticionari

Granulometria per tamisat
(UNE 103-101/95)

Tamís UNE % que passa
7050 (mm) acumulat

100
80
63
50
40
25
20 100

12,5 98
10 97

IDENTIFICACIÓ DE SÒLS MEDITERRÀNIA LABORATORI - C. Àngel Guimerà, 6. CAMBRILS
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5 95
2 94

0,4 93
0,08 49

Compressió simple (UNE 103-400/93)

Resistència a la compressió (kPa)
Deformació (%)
Densitat seca (g/cm3)

% Humitat (%)
8,5 % Tall directe (UNE 103-401/98)

401 mg/kg Angle de fregament intern
ml/kg Cohesió (kPa)
% Inflament Lambe (UNE 103-600/96)

g/cm3 Índex d'expansivitat (MPa)
g/cm3 Canvi potencial de volum

Observacions:

Cambrils, 3 de març de 2009

Responsable del Dept. d'Assaigs de Laboratori Cap de Laboratori

Alba Molas Joan Recasens
Geòloga col·l. 5783 Geòleg col·l. 1366

L b t i dit t l t l d lit t d l' difi ió l'à bit d l

23,8
3,8Índex de plasticitat

Límits d'Atterberg
Límit líquid (UNE 103-103/94)

Límit plàstic (UNE 103-104/93)

27,6

Matèria orgànica (UNE 103-204/93)

Humitat natural (UNE 103-300/93)

Contingut de sulfats (Annex 5 EHE)

Equivalent de sorra (UNE 103-109/95)

Acidesa Bauman-Gully (Annex 5 EHE)

Contingut de carbonats (UNE 103-200/93)

Densitat del sòl (UNE 103-301/94)

Densitat de les partícules (UNE 10-302/94)

0
0,010,1110

Tamís UNE 7050 (mm)

Laboratori acreditat per al control de qualitat de l'edificació en l'àmbit de la

mecànica de sòl: assaig de laboratori (ref. 06127GTL05(B+C)), de data 28/12/05.

(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)
Nº col·legiat 1366
Col·legiat JOAN RECASENS BERTRAN

Data 09/03/2009 El Secretari,Foli: 00568
Núm: 050900568

Amb assegurança resp. civil
VISAT

Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs
Catalunya
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IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 12613/09/M02 M3

Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s. l.
Pg. la Salle, 9, 1r 1a. 43850 CAMBRILS B-43531516

Adreça de l'obra*: Carrer Camí de la Nou, 8 ALTAFULLA

Procedència*: Sondeig a rotació S-2 Fondària*: MP a 4,7 m

Data de recepció: 24/02/2009 Data d'assaig: 25/02/2009 Data de finalització: 25/02/2009

Descripció mostra: Calcarenita 
*Aquestes dades han estat facilitades i referenciades pel peticionari

Granulometria per tamisat
(UNE 103-101/95)

Tamís UNE % que passa
7050 (mm) acumulat

100
80
63
50
40
25
20

12,5
10
5

IDENTIFICACIÓ DE SÒLS MEDITERRÀNIA LABORATORI - C. Àngel Guimerà, 6. CAMBRILS
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5
2

0,4
0,08

Compressió simple  (UNE 22-950-1/90)

Resistència a la compressió (kPa) 10921
Deformació (%)
Densitat seca (g/cm3)

% Humitat (%)
% Tall directe (UNE 103-401/98)

mg/kg Angle de fregament intern
ml/kg Cohesió (kPa)
% Inflament Lambe (UNE 103-600/96)

g/cm3 Índex d'expansivitat (MPa)
g/cm3 Canvi potencial de volum

Observacions:

Cambrils, 3 de març de 2009

Responsable del Dept. d'Assaigs de Laboratori Cap de Laboratori

Alba Molas Joan Recasens
Geòloga col·l. 5783 Geòleg col·l. 1366

Laboratori acreditat per al control de qualitat de l'edificació en l'àmbit de la

Acidesa Bauman-Gully (Annex 5 EHE)

Límits d'Atterberg
Límit líquid (UNE 103-103/94)

Límit plàstic (UNE 103-104/93)

Índex de plasticitat
Matèria orgànica (UNE 103-204/93)

Humitat natural (UNE 103-300/93)

Contingut de sulfats (Annex 5 EHE)

Contingut de carbonats (UNE 103-200/93)

Densitat del sòl (UNE 103-301/94)

Densitat de les partícules (UNE 10-302/94)

Equivalent de sorra (UNE 103-109/95)

0
0,010,1110

Tamís UNE 7050 (mm)

Laboratori acreditat per al control de qualitat de l edificació en l àmbit de la

mecànica de sòl: assaig de laboratori (ref. 06127GTL05(B+C)), de data 28/12/05.

(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)

Nº col·legiat 1366
Col·legiat JOAN RECASENS BERTRAN

Data 09/03/2009 El Secretari,Foli: 00568
Núm: 050900568

Amb assegurança resp. civil
VISAT

Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs
Catalunya
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SISTEMA UNIFICAT DE SÒLS – USCS 

 

GRUPS PRINCIPALS SÍMBOLS DESCRIPCIÓ DEL SÒL 

SÒLS DE GRA 
GROS 

 
 

GRAVES I 
SÒLS DE 
GRAVES 

 
Més del 50% de 
la fracció grossa 

passa 
pel tamís 
núm. 4 

GRAVES 
NETES 

GW Graves ben graduades. Mescla de graves i 
arenes, amb pocs fins o sense ells. 

GP 

 
Graves mal graduades. Mescla de graves i 

arenes, amb pocs fins o sense ells. 
 

 
GRAVES AMB 

FINS 
 

Més del 12% de 
fins 

GM 

 
Graves llimoses. Mescla de grava, arena i 

llim. 
 

GC 

 
Graves argiloses. Mescla de grava, arena i 

argila. 
 

 
Més del 50% 
del material 

queda retingut 
sobre el tamís 

núm. 200 

 
ARENES I 

SÒLS 
ARENOSOS 

 
Més del 50% 
de la fracció 
grossa passa 

pel tamís 
núm. 4 

ARENES 
NETES 

SW 

 
Arenes ben graduades. Arenes amb graves,  

amb pocs fins o sense ells. 
 

SP 

 
Arenes mal graduades. Arenes amb grava, 

amb pocs fins o sense ells. 
 

ARENES 
AMB FINS 

Més del 12% de 
fins 

SM 
 

Arenes llimoses. Mescla d’arena i llim. 
 

SC 
 

Arenes argiloses. Mescla d’arena i argila. 
 

 
 

SÒLS DE 
GRA FI 

 
Més del 
50% del 

material passa 
pel tamís 
núm. 200 

LLIMS I ARGILES 
 

Límit líquid menor de 50 

ML 

 
Llims inorgànics i arenes molt fines. Pols de 

roca. Arenes fines llimoses o argiloses. 
 

CL 

 
Argiles inorgàniques de plasticitat entre baixa 

i mitjana. Argiles amb graves. Argiles 
arenoses. Argiles llimoses. Argiles magres. 

 

OL 

 
Llims orgànics i argiles llimoses orgàniques 

poc plàstiques. 
 

LLIMS I ARGILES 
 

Límit líquid major de 50 

MH 

 
Llims inorgànics. Arena fina micàcia o de 

diatomees. Llims plàstics. 
 

CH 

 
Argiles inorgàniques molt plàstiques. Argiles 

grasses. 
 

OH 

 
Argiles i llims orgànics de plasticitat entre 

mitjana i alta. 
 

SÒLS ORGÀNICS. 
Molt compressibles i de fàcil identificació, generalment 

de color gris. 
PT Turbes i sòls molt orgànics. 
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SÒLS DETRÍTICS: GRAVES, SORRES. DENSITAT RELATIVA EN FUNCIÓ DE 
L'ASSAIG SPT (Standard Penetration Test) 

DENSITAT COPEJAMENT SPT/30 cm 

MOLT FLUIX < 4 

FLUIX 5-10 

MITJANAMENT DENS 11-30 

DENS 31-50 

MOLT DENS > 50 
 
 
 

SÒLS DE GRA FI: ARGILA, LLIMS. RESISTÈNCIA EN FUNCIÓ DE LA 
COHESIÓ NO DRENADA (CU)

DENSITAT COHESIÓ CU kg/cm2 COPEJAMENT SPT/30 cm 

MOLT TOVA < 0,125 < 2 

TOVA  0,125-0,25 2-4 

MOD. FERMA 0,25-0,50 4-8 

FERMA 0,5-1 8-15 

MOLT FERMA 1-2 15-30 

DURA > 2 >30 
 

 
 

FRACCIONS SECUNDÀRIES 

DESCRIPCIÓ  PROPORCIÓ (% EN PES) 

INDICIS  5-10 

ALGUNA 10-20 

BASTANT 20-35 

SUFIX -OS/OSA 35-50 
 

 
CLAUS UTILITZADES EN LA DESCRIPCIÓ DE SÒLS 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

L'objecte del present annex és la descripció i justificació del traçat adoptat al 

projecte  constructiu  “Projecte  de  connexió   i  urbanització  de   les  carreteres  N-340 i N-

340a   i   del   carrer   de   ronda   al  municipi   d’Altafulla”.   També   s’inclou   la   descripció   dels  

treballs  de  urbanització  que  s’han   realitzat   a   la  nacional   340a   i   a   la  Ronda  Altafulla, 

diferenciant  cadascun  dels  trams  en  que  s’han  adoptat  diferent  solucions.   

 

Primer   s’expliquen   les   característiques   del   traçat   en   planta   i   alçat   de   les   dues  

carreteres de nova construcció del projecte i després, es descriu el traçat que segueix 

la via ciclista i els treballs de reordenació que trobem en diferent punts de la nacional 

340a i el carrer de ronda.  

 
2. CARRETERES DE NOVA CONSTRUCCIÓ  

 
 En aquest capítol es descriu el traçat en planta i alçat emprat en les dues 

carreteres de nova construcció del present projecte. Les vies reservades per a ciclistes 

i vianants discorren paral·leles a la carretera, tal i com es comprova als plànols en 

planta de les carreteres. 

 

 

2.1 PARÀMETRES DE DISSENY  
 

Els paràmetres de disseny són els mateixos tant per la carretera Continuació de la 
Ronda Altafulla com per a la Ronda Altafulla – N 340, i són els següents: 

 

Tipus de via: Carretera convencional 1+1 

Tipus de terreny: Ondulat (entre 5 % i 15 % d'inclinació màxima) 

Velocitat de projecte: 60 km/h 

 

El carril protegit reservat per a ciclistes es defineix amb la mateixa velocitat de 

projecte  que  la  via  principal  associada,   tal   i  com  recomana  el  “Manual per al disseny 
de vies ciclistes de Catalunya”,  és  a  dir,  60  km/h.   
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2.2 GEOMETRIA DEL TRAÇAT 
 

2.2.1 Normativa aplicada 
 

Per al disseny en planta i alçat de les carreteres que conformen el present 

projecte, s'ha tingut en compte en tot moment la "Instrucción de Carreteras. Norma 
3.1-IC" Ministerio de Fomento, febrero de 2000. 

 

Per a la realització  de  les  glorietes  i  els  seus  enllaços  s’ha  seguir  en  tot  moment  les  

recomanacions   de   la   Direcció   General   de   Carreteres   en   el   text   “Recomendaciones  

sobre Glorietas, MOPU), Maig de 1989. 

 

En  canvi,  per  al  disseny  de   les  vies  ciclistes  s’ha comprovat que es compleixi el 

que estableix el  “Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya”.   
 

2.2.2 Paràmetres mínims del traçat 
 

El traçat geomètric de les dos carreteres ha estat projectat per a una velocitat de 

projecte de 60 km/h, via classificada com a C-60, grup 2. S’ha  tingut  en  compte  en  la  

definició de la velocitat que hi trobem una via per a ciclistes que discorre 

paral·lelament a la traça de les carreteres. 

  

Per a la definició del traçat de les carreteres s'han definit els següents paràmetres 

geomètrics: 

 

Traçat en planta 
 

 Longitud mínima en recta = 167 m  

 Longitud màxima en recta = 1002 m 

 Radi mínim = 130 m 

 Peralt = 7% 

 

Traçat en alçat 
 

 Kv convex mínim = 1085 

 Kv còncau mínim = 1374 

 Pendent màxim = 6 % 
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 Pendent mínim = 0,5 % 

  

 

 

Pel que fa a la via ciclista, els paràmetres mínims que haurà de complir són: 

 

 Radi mínim = 142 m 

 Inclinació màxima longitudinal = 5% 

 

 

2.3 DESCRIPCIÓ DEL TRAÇAT  
 

En  el  present  projecte  s’estudia  la  construcció  de  dues carreteres que connectades 

mitjançant la Ronda Altafulla, uneixen la carretera nacional 340 al nord amb la 

carretera nacional 340a al sud. La carretera que va des de la nacional 340 a la Ronda 

Altafulla és la Carretera Ronda Altafulla – N 340; i la carretera que va des de la Ronda 

Altafulla fins a connectar amb la nacional 340a és la carretera Continuació de la Ronda 
Altafulla.  

 

Aquestes dues carreteres disposen de dues vies adherides a elles reservades una 

per  a  ciclistes   i   l’altre  per  a  vianants  a  peu  o  patinant.  Aquestes  dues  vies  discorren  

paral·leles a la carretera, per tant el disseny del traçat queda perfectament definit.   

 

La longitud total de la carretera Continuació de la Ronda Altafulla és 803,91 

metres; i la longitud de la carretera Ronda Altafulla – N 340 és de 972,15 metres. 

 

2.3.1 Traçat en planta 
 

La carretera Ronda Altafulla – N340 inicia el seu recorregut a les proximitats de la 

rotonda de connexió amb la nacional 340, al nord del municipi. Aquesta rotonda i el 

seu enllaç ja està executat, per tant el nostre projecte té el seu inici just quan acaba 

aquest tram de carretera existent. 

 

El traçat en planta connecta amb aquest enllaç mitjançant una alineació recta, la 

qual   enllaça   amb   una   corba   circular   a   través   d’una   clotoide.   Finalment   la   carretera  

Ronda Altafulla finalitza el seu recorregut   amb  el   conjunt   invers  d’alineacions  que  hi  

trobàvem   a   l’inici,   és   a   dir   la   traça   es   conforma  mitjançant   una   corba-clotoide-recta. 
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Aquests dos conjunts d’alineacions s’uneixen   entre   sí  mitjançant   dues   clotoides   que  

permeten el canvi de sentit de les corbes circulars.  

 

Per tant, la traça de la carretera s'inicia, al final del tram existent, al PK 0+000 amb 

una recta de 361,997 metres de longitud; al PK 0+361,997 connecta amb la primera 

clotoide de paràmetre 112,7 i longitud de 63,506 metres, que introdueix la corba 

circular de radi 200 metres al PK 0+425,504 i que té 65,322 metres de longitud. Al PK 

0+490,826 tenim l’inici  de   la  segona  clotoide,  que   també  és  de  paràmetre  112,7   i   té  

una longitud de 63,506 metres. El punt de tangencia clotoide-clotoide el trobem al PK 

0+554,332   i   és   l’inici   del   segon   grup   d’alineacions   encapçalat   per   la   clotoide   de  

paràmetre 115 i longitud 66,125 metres. La segona corba circular s’inicia   al   PK  

0+620,457 té   un   radi   de   200   metres,   igual   que   l’anterior   però   en   sentit   contrari. 

Aquesta corba és de 170,542 metres i connecta amb la clotoide de paràmetre 115 que 

s’inicia   al   PK   0+790,999 i finalitza al PK 0+857,124. La carretera Ronda Altafulla – 

N340a acaba el seu recorregut amb una recta de longitud 115,028 al PK 0+972,152.  

 

La connexió amb la Ronda Altafulla es realitza mitjançant una miniglorieta. Aquesta 

elecció es deguda a que a la Ronda Altafulla ja existeixen diverses rotondes de petita 

dimensió i, per tal de continuar amb el mateix tarannà a tota la Ronda i com que tenim 

limitacions d'espai, creiem oportú construir la miniglorieta. 

 

La traça de la segona carretera, la Continuació de la Ronda Altafulla, comença al 

final de la Ronda. S'ha decidit construir una nova miniglorieta el punt d'inici d'aquesta 

carretera ja que es un punt d’intersecció de dos carrers.  

 

La traça d'aquesta carretera està formada per una alineació recta-clotoide-corba-

clotoide-recta. La primera recta s’inicia  al  PK  0+000 a la miniglorieta i té una longitud 

de 262,167 metres, connecta amb una clotoide de longitud 65,751 metres i de 

paràmetre 132. Al PK 0+327,917 és el punt on connecten la clotoide i la corba de radi 

265 metres. Quan acaba el desenvolupament de la corba, que mesura 77,60 metres, 

tenim una clotoide d'igual paràmetre i longitud que l'anterior de manera que l'alineació 

sigui simètrica. El punt de tangència entre la segona clotoide i la segona recta és al PK 

0+470,729. 

 

Finalment, aquesta carretera (la Continuació de la Ronda Altafulla) connecta amb 

la rotonda existent situada a la N-340a. Per tal de realitzar aquesta connexió és 

necessari realitzar una modificació en el traçat de la carretera T-214 de 
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Torredembarra, que també connecta a la mateixa rotonda. Aquest condicionament de 

la carretera T-214, com que no és l'objecte principal del present projecte, no s'ha 

estudiat a fons. Només hem modificat el traçat en planta de manera que quedi 

clarament apreciable la possibilitat d’encabir  la nostra carretera a la rotonda.  

 

El traçat modificat de la T-214 s'ha realitzat mitjançant una corba en S. Aquesta 

alineació comença a la rotonda amb una corba de radi 265 metres i longitud 195,56 

metres, la qual connecta amb una altre corba de mateix radi i sentit contrari mitjançant 

dos clotoides de transició de igual paràmetre (132) i longitud (65,77 metres).  

Al finalitzar la segona corba, per tal de connectar amb la recta existent es defineix 

una clotoide de igual paràmetre i longitud que les corbes de transició anteriors. El PK 

inicial d'aquesta carretera s'ha situat al centre de la rotonda existent.   

 

 

2.3.2 Traçat en alçat 
 

El traçat en alçat de la carretera Ronda Altafulla – N 340 s'ha realitzat amb una 

rasant que conté dos acords parabòlics, el primer de tipus convex de paràmetre 1100, 

el vèrtex del qual es troba al PK 458,165, i el segon és còncau de paràmetre 2600 i el 

trobem al PK 705,728. 

  

S'ha dissenyat els acords verticals de manera que hi hagi una correcta coordinació 

planta-alçat, és a dir, situant els punts de tangència dels acords verticals en 

coincidència amb una corba circular, dins de la clotoide en planta i el més allunyat 

possible del punt de radi infinit.  

 

La inclinació de la rampa, que va des del PK 0 al PK 425,563, és del 1,56 %, en 

canvi la inclinació de la segona rampa és del 6% i discorre entre el PK 800,164 i el PK 

972,152. Pel que fa a la pendent des de el PK 489,230 fins al PK 571,076 és de 

4,36%. 

 

En quant a la carretera Continuació de la Ronda Altafulla, l'alçat està format per 

dos rectes i un acord còncau de paràmetre 3000. Aquest acord es desenvolupa 

totalment coincident amb la recta en planta, de forma que no hi ha cap problema amb 

la coordinació entre planta i alçat.  
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La inclinació de la pendent, que va des de el PK 0 al PK 565,551, és del 4,78 %; i 

la inclinació de la rampa des de el PK 773,449 fins al PK 803.908, és de 0,85 %. 

 

 

2.3.3 Via per a ciclistes 
 

El disseny del carril bici protegit adherit a les carreteres segueix el mateix traçat 

que la via principal. Tenint en compte que els radis en planta superen els 142 metres i 

que la inclinació no arriba en cap moment al 5%, es pot concloure que el disseny de la 

via ciclista és correcte.  

 

El present projecte ha dissenyat una xarxa de vies ciclistes que recorre els carrers 

més importants del municipi, N-340a i Ronda Altafulla,  a més de les dues carreteres 

de nova construcció. Aquesta actuació millora la mobilitat en bicicleta a l’interior   del  

poble   facilitant   l’accessibilitat   a   qualsevol   punt   d’aquest.   A   més,   queda   indicat   als  

plànols del present projecte com queda prevista la continuació del carril reservat per a 

ciclistes i el passeig de vianants, en la rotonda de connexió Altafulla-Torredembarra, 

amb direcció cap a la zona de la platja.  

 

 

2.4 SECCIONS TRANSVERSALS 
 

Les seccions transversals de les dos carreteres estan formades pels següents 

elements: 

 

 Carrils         →   2 x 3,50 m 

 Vorals          →   2 x 1,50 m 

 Element de protecció   →   0,50 m 

 Carril bici bidireccional   →   3 m 

 Zona  d’arbrat    →   1 m 

 Carril per a vianants   →   2 m 

 Bermes de Terraplè       →   0,75 m  

 Cunetes TTR-15    →   1,50 m  

 Cuneta de terra en desmunt  →   0,6 m 

 Banquetes de desmunt       →   1,00 m 
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L’element  de  protecció  es   situa  entre   la  calçada   i   el   carril   per  a   ciclistes,   serà  el  

suficientment sòlid per evitar una possible intrusió dels vehicles que circulen per la via 

principal   sobre   la   via   reservada   als   ciclistes.   Per   tant,   s’utilitzarà   una   barrera de 

seguretat New Jersey tipus B-S/1, la qual té dos forats a la base per la qual pot drenar 

l’aigua  del  carril  bici  cap  a  la  cuneta  interior  de  la  carretera. 

 

 
Fig. 1 Secció transversal 

 

En les alineacions rectes, el pendent transversal dels carrils de la calçada és del 

2% cap als vorals. En el cas de la via ciclista aquest pendent serà del 2% cap a la via 

principal   aprofitant   el   drenatge   d’aquesta,   però   el   carril   per   a   vianants   tindrà   un  

pendent  del   2%  cap  a   l’exterior. Aquestes dues vies en revolts circulars tindran una 

inclinació tranversal que coincideix amb el peralt en corba. 

 

En corbes circulars i de transició de pendent transversal de la calçada i vorals, les 

bermes de terraplè tindran una pendent transversal del 4 % cap a l'exterior de la 
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plataforma. En  el  cas  de  corbes  amb  peralt  cap  a  l’interior  de  la  plataforma,  la  berma  

tindrà  un  pendent  del  4%  cap  a  l’exterior  d’aquesta;;  en  canvi, si la corba està peraltada 

cap  a  l’exterior  de  la  plataforma,  la  berma  es  peraltarà  amb  la  inclinació  transversal  de  

la calçada.  

 

Les banquetes en desmunt estaran peraltades un 2 % cap a l'interior. 

En el cas de que trobem desmunt al costat de la via per a vianants, es disposarà 

d’una  cuneta  de   terres   i   una  banqueta  de  1,0m  amb  una   inclinació  del   2%  cap  a   la  

cuneta. Si hi trobem terraplè, es disposarà de la berma en les mateixes condicions que 

explicàvem anteriorment juntament amb una barrera de fusta. 

 

Les miniglorietes  estan formades per un carril de 3,5 metres d'ample, que es 

preveu   suficient   ja   que   no   està   permès   l’entrada   de   camions   per   zona   urbana   al  

municipi  d’Altafulla.  El  pendent  transversal  serà  del  3  %  cap  a  l’exterior  de  manera  que  

sigui possible  la  recollida  d’aigües  pel  perímetre  exterior  i,  a  més,  facin  més  visible  la  

miniglorieta 

 

Els  talussos en  terraplè i desmunt són de 3H:2V.  

 

Les seccions transversals es troben representades en els plànols de seccions 

tipus.  

 

Al final d’aquest  annex  s’adjunta  el   llistat  de  punts  dels  eixos  en  planta  i  alçat  de  

les  dues  carreteres.  L’eix  de  la  carretera  s’ha  pres  igual  a  l’eix  de  la  via  principal,  és  a  

dir,  el  centre  de  la  calçada.  Els  càlculs  s’han  realitzat  mitjançant  el  programa  MDT. 

 

3. URBANITZACIÓ DE LA N-340a i RONDA ALTAFULLA 
 

La nacional 340a al seu pas per Altafulla i el carrer de ronda del municipi es troben 

actualment urbanitzats. Tanmateix, el present projecte estudia diferents treballs de re-

urbanització  d’aquests  carrers  per  tal  d’implantar  la  xarxa  de  vies  ciclistes  i  completar 

la urbanització en trams en que es troba incompleta.  

 

En el present capítol es descriuen les tasques que es realitzaran en cada tram. Val 

a  dir  que  l’eix  de  la  calçada,  tant  de  la  nacional  com  de  la  ronda,  és  conegut  i  queda  

inalterat excepte en el tram en què es mostri clarament un canvi de traçat, tant els 

plànols com en aquest capítol. No ha sigut possible conèixer la descripció analítica del 
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eix  de  la  calçada  existent  d’aquest  dos  carrers;;  tanmateix,  el  municipi  d’Altafulla  ens  ha  

facilitat el traçat   en   planta   d’aquests   eixos   que   serà   suficient   pels   treballs   objecte  

d’aquest  projecte. 

 

Tal i com hem comentat anteriorment, dividirem la nacional en els trams en que es 

porten   a   terme   diferents   treballs   de   urbanització.   S’adjunta   la   imatge   en   la   que 

s’observa  el   tram  en  qüestió,  són  els  mateixos   trams  que  a   la  definició  en  planta  del  

document  2,  plànols,  d’aquest  projecte.   

 

 
Fig. 2 Tram 1 de urbanització N-340a 

 

En aquest primer tram hi trobem una carretera de dos carrils de 3,5m i vorals de 

1,5m, disposa de cunetes de 1,4m. El procés de urbanització que es realitzarà serà el 

de implementar un carril unidireccional de 1,5m reservat per a ciclistes amb una balisa 

de  cautxú  reciclat  com  a  element  de  segregació  amb  la  calçada.  L’espai  reservat  per  a  

aquests  carrils  els  trobem  sobre  l’antic  voral.   

 

A  la  part  final  d’aquest  tram,  en  sentit  Tarragona,  realitzarem  la  construcció  d’una  

nova vorera que discorre paral·lela a  l’eix  de  la  via  principal.  A  l’espai  on  anirà  aquesta  

vorera, actualment hi trobem terreny natural, el qual haurem de desbrossar i 

compactar   afegint   terra   si   s’escau   (teníem   previst   terra   excedent   del   moviment   de  

terres de les dues carreteres de nova construcció per a aquestes tasques) per tal 

d’arribar   a   la   cota   necessària   i   posteriorment   construir   els   diferents   tipus   de   ferms  

explicats  a  l’annex  08  Ferms i Paviments. La vorera tindrà un pendent transversal de 

1,5% cap a la via principal, on es recollirà l’aigua   mitjançant   diferent   embornals  
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apropiadament situats. Actualment hi trobem una cuneta revestida de formigó que 

haurem de demolir.  

 

Aquesta vorera tindrà un ample de 2,0m al seu tronc principal,  que  es  l’espai  que  hi  

trobem fins arribar a la façana existent. Es connectarà a les voreres existents dels dos 

carrers   a   banda   i   banda   de   l’illa adaptant el seu traçat, tal i com es pot veure a la 

següent imatge: 

 

 
Fig. 3 Vorera de  nova  construcción  que  enllaça  amb  l’existent 

 

El tram 2 s’observa  a  la  següent figura: 

 

 

 
Fig. 4 Tram 2 de urbanització de la N-340a 

 
En aquest tram es construeix dos trams de vorera. Un al costat esquerra que 

connecta amb la vorera del carrer perpendicular a la nacional i que té sentit ja que 

trobem una casa sense possibilitat de circular a peu fins a la seva porta. Per tant, com 
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s’observa a la figura 5, es construeix un tram de vorera fins a 3 metres més enllà de la 

porta  d’entrada  a  l’habitatge.   

 
 

 
Fig. 5 Voreres de nova construcció 

  
L’altre   vorera,   en   el   costat   dret,   també   connecta   un   habitatge   amb   la   zona  

urbanitzada. De la mateixa manera que abans, aquesta vorera té sentit ja que 

actualment les persones que volen anar a peu fins al poble han de circular pel voral de 

la carretera o per terreny natural irregular. Per la qual cosa, es preveu la construcció 

d’un  voral  d’amplada  variable  fins  a  la  façana  i  quan,  aquesta  s’acaba,  fins  a  la  vorera  

existent (en color groc a la figura 5).  

 

També   s’observa   a   la   figura   anterior   com   en   aquest   segon tram es projecta la 

continuació  del  carril  bici  unidireccional.  Aquest  carril  segueix  l’espai  que  anteriorment  

ocupava  el  voral  de  la  calçada  fins  que  arribem  a  l’entrada  del  nucli  urbà  del  municipi.  

A   partir   d’aquí   hi   trobem   un   tram   excepcional   ja   que   l’amplada   que   existeix   entre  

façanes no és la suficient per poder encabir els carrils bici de 1,5m cadascun, la 

calçada  de  7m  d’ample   i   les  voreres  amb  una  amplada  suficient  per  no  incomodar   la  

circulació de vianants. Per tant, en aquest tram es projecten una sèrie de mesures 

excepcionals que es creuen necessàries ja que és primordial poder continuar la via 

reservada per a ciclistes i, tenint en compte que ens trobem en un carrer urbà, també 

es considera important la circulació a peu dels vianants. En la següent  figura  s’observa  

aquest tram excepcional: 
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Fig. 6 Tram excepcional 

 

En aquest tram es preveu la construcció del carril bici unidireccional de 1,0m 

d’amplada. El carril que discorre en sentit Tarragona continua per la calçada, amb 

balisa de cautxú reciclat com a separació amb els vehicles a motor, i el carril en sentit 

Barcelona  es  projecte  sobre   la  vorera.  Així,   l’espai   reservat  a   la  calçada  està   format  

per dos carrils de 2,5m   d’amplada   cadascun   i   l’espai   per   a   voreres   compleixen   els  

mínims recomanats ja que, la vorera del costat dret en sentit Tarragona varia de 1,0 a 

2,30   m   d’amplada   i,   el   costat   esquerra,   entre   0,90   i   3,30m.   A la següent taula es 

mostren les diferents recomanacions urbanístiques en cas de carrers urbans, es pot 

comprovar que es compleixen tots els requisits, tenint en compte que estem davant un 

cas excepcional que es soluciona mitjançant mesures excepcionals.  
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URBANI SME – MÒDUL  I V Tardor 2 0 1 1                                               1 1   L’ESPAI   PÚBLI C

EL TRAÇAT
SECCI Ó  TRANSVERSAL – am plades de carrils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 8 Amplada recomanable de vorera 

 

Finalment, el tram 2 finalitza amb la continuació del carril bici unidireccional, 

igualment el costat esquerra sobre la vorera i el dret a la calçada. Tanmateix, en 

aquest tram sí que hi trobem amplada suficient per definir els carrils per a ciclistes amb 

1,5m i la calçada es divideix en dos carrils de 3,5m cadascun. La vorera existent 

queda amb una amplada suficient.  

A continuació expliquem els processos de urbanització que es realitzen al tram 3, 

que  s’adjunta  a  la  següent  figura: 

EL TRAÇAT
URBANI SME – MÒDUL  I V Tardor 2 0 1 1                                               1 1   L’ESPAI   PÚBLI C

EL TRAÇAT
SECCI Ó  TRANSVERSAL  – què  ocupen  les  persones?

Fig. 7 Dimensions recomanades de cada carril 
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Fig. 9 Tram 3 de urbanització de la N-340a 

 

En aquest tram continua el carril bici unidireccional per la calçada, separada dels 

vehicles que circulen per la via principal mitjançant els elements de segregació ja 

comentats. A més, també es projecta la urbanització del costat esquerra en sentit 

Tarragona  ja  que,  actualment,  només  trobem  vorera  al  costat  dret  d’aquest  tram.  Per  

tant,  es  construeix  una  vorera  que  inicialment  té  2,0m  d’ample  i  desprès 4,7m, amb un 

pendent   transversal   de  1,5%  cap  a   la   via  principal,   on  es   recollirà   l’aigua  mitjançant  

embornals que es connectaren a la xarxa existent de sanejament.  

 

En  aquest  tram  es  preveu  la  plantació  d’arbres  que  homogeneïtzin  el  carrer  ja  que  

al costat  dret  es  troben  2  fileres  d’arbres.  Tanmateix,  la  nova  plantació  serà  d’una  sola  

filera i els trobarem cada 8 metres de manera que quedin alineats transversalment 

amb  els  existents  a  l’altre  banda  de  la  calçada.  En  la  següent  figura  s’observa  que  per  

una  amplada  de  vorera  de  4,7m  el  marc  de  plantació  ha  d’estar  entre  6   i  8m,  per   la  

qual   cosa   es   compleixen   les   recomanacions   que   hi   ha   sobre   l’espai   necessari   per  

l’arbrat. 
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També es preveu la col·locació de bancs, situats entre arbres tal i com es pot 

veure als plànols. També es situen papereres a les proximitats dels passos per a 

vianants.  

 

L’últim   tram  de   urbanització   correspon  al   carrer  Ronda  d’Altafulla,   en   el   qual   es  

realitza la mateixa reordenació en tota la seva traça.  

 

 
Fig. 11 Tram 4: Urbanització de la Ronda Altafulla 

 
El carrer de ronda actualment consta   d’una   calçada   amb   dos   carrils de 3,5m 

cadascun   i   una   zona   d’estacionament   de   2,0  m   en   els   dos   sentits   de   la   circulació.  

També trobem vorera en els dos sentits. Per tal de mantenir la continuïtat de la via 

Fig. 10 Espai  necessari  per  l’arbrat 
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reservada per a ciclistes (que formarà la xarxa completa per la N-340a, la Ronda 

d’Altafulla   i   les   dues   carreteres   de   nova   construcció)   es   retira   una   de   les   zones  

d’estacionament,  deixant  únicament  estacionament  en  un  dels  sentits,  i  es  projecte  un  

carril bici bidireccional de 3,0m. A més, els carrils redueixen la seva amplada fins a 3,0 

m  que,  tal  i  com  s’observa  a  la  figura  7,  és  del  tot  viable.  

 

El carril bici projectat enllaça amb les carreteres de nova construcció tal i com es 

pot  observar  als  plànols  d’enllaços  i  interseccions.   

 

4.  INTERSECCIONS I ENLLAÇOS 
 

Actualment  existeixen  camins  rurals  paral·lels  a  la  carretera  que  permeten  l’accés  

als camps agrícoles que hi trobem a la zona. Pel fet de que les carreteres de nova 

construcció estan projectades per que hi hagi una circulació intensa de bicicletes i 

vianants  patinant  o  a  peu,  no  s’ha  cregut  oportú   realitzar  accessos  que  travessin   les  

carreteres.  L’accés  als  camps  de  conreu  queda  totalment  definida  pels  camins  rurals  

existents, sense haver de travessar les carreteres de nova construcció.  

 

La urbanització de la N-340a i la Ronda Altafulla té com a objectiu principal, a part 

de completar les zones sense urbanitzar que hi trobem a la traça de la nacional, la 

continuació  del  carril  reservat  per  a  ciclistes.  Al  llarg  del  recorregut  d’aquest  carril per 

la N-340a i la Ronda Altafulla hi trobem interseccions amb carrers i diverses glorietes. 

En les interseccions del carril bici amb carrers on els vehicles que volen accedir a la 

via   principal   han   de   travessen   la   vorera   existent   s’ha   projectat   la   construcció   d’una  

àrea   de   transició   amb   llambordins   de   formigó   prefabricat   per   tal   d’assegurar   la  

disminució de velocitat dels vehicles motoritzats. Aquesta mesura també alerta 

visualment als conductors de  l’existència  de  la  via  ciclista,  al  document  2,  Plànols, del 

present  projecte  s’observen  aquestes  zones.    

 

Les interseccions de les vies ciclistes amb les vies convencionals requereixen un 

tractament especial per tal de reduir el nombre i la gravetat dels conflictes entre 

moviments de les bicicletes i els de la resta de vehicles motoritzats. En primer lloc, cal 

dir que resulten imprescindibles unes bones condicions de visibilitat recíproca. És, per 

tant, determinant el punt escollit per creuar la calçada. Al llarg de la nacional es troben 

diferents punts de creuament de la calçada per a les vies ciclistes. Aquests  punts  s’han  

dissenyat  junt  als  passos  de  vianants  i  s’han  dissenyat  amb  una  amplada  de  2  metres  

per tal de que hi puguin circular en els dos sentits de circulació. 
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Sempre  que  ha  estat   possible   s’ha  evitat   la   intersecció  directa  entre   via   ciclista   i  

calçada, fent passar la via ciclista per sobre la vorera. Tanmateix, en els punts en què 

no ha estat possible es senyalitzarà adequadament tant horitzontal com verticalment la 

presència de la via ciclista. En el cas de les glorietes, tal i com es pot comprovar als 

plànols  d’enllaç  al  document  2  del  present  projecte,  s’ha  intentat  que  el  creuament  de  

la via ciclista es faci pels passos de vianants propers a la rotonda. Tanmateix, en 

alguns  casos  la  falta  d’espai  ha  condicionat  que  la  via  per  a  ciclista  hagi  de  seguir la 

traça de la rotonda per la calçada, encara que totalment senyalitzada i visible per als 

vehicles  motoritzats.   Aquesta   última   solució   s’ha   cregut   oportuna   ja   que   actualment  

s’utilitza  al  municipi  d’Altafulla. 

 

La intersecció més particular que trobem al present projecte és la que trobem a la 

miniglorieta   de   intersecció   entre   la   carretera   “Ronda   Altafulla-N340”   i      el   carrer   de  

ronda.  En  aquest  cas,  les  limitacions  locals  d’espai  no  fan  possible  realitzar  la  inflexió 

desitjable  en  l’accés,  per  tant  recomanen  una  segregació  dels  carrils  pels  vehicles  que  

vulguin sortir de la glorieta a la sortida següent a la de la seva entrada. Haurem de 

senyalitzar adequadament el carril segregat i indicar clarament als vehicles que tenen 

que cedir el pas als que abandonin la glorieta. A més, hi hauran limitacions de velocitat 

als accessos. 

 

Els carrils segregats de gir a la dreta no hauran de permetre grans velocitats. La 

seva   amplada   ha   d’estar   compresa   entre   3   i   3,5  metres   segons les recomanacions 

sobre glorietes (MOPU).  

 

La   convergència   entre   els   vehicles   procedents   d’un   carril   segregat   amb   gir   a   la  

dreta i els altres que abandonen la glorieta haurà de fer-se dins de 50 metres a partir 

d’aquesta,   a   on   les   velocitats   siguin   moderades. Tenint en compte les restriccions 

d’espai   i   que   el   cas   d’estudi   en   el   projecte   es   tracta   d’una   miniglorieta,   aquesta  

distància  s’ha  valorat  entre  10  i  15  metres.   

 

La segregació es realitzarà mitjançant marques vials i no  s’utilitzarà  doble   línia  ni 

línia   contínua.   A   l’annex   de   senyalització   del   present   projecte   s’estudia   les   diferents  

marques vials a utilitzar. 

 

Tots els enllaços e interseccions estan definits al document 2, Plànols, del present 

projecte. 
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5. LLISTATS DEL TRAÇAT 
 

Els càlculs relatius a la traça de les carreteres s'han realitzat utilitzant el programa 

MDT. S'ha obtingut els següents llistats per a la totalitat d'eixos del projecte: 

 

 Llistat de punts singulars en planta i alçat 

 Llistat d'eixos cada 10 m en planta 

 

5.1. LLISTAT DE PUNTS DE LA CARRETERA RONDA ALTAFULLA – N340 
  

5.1.1. Punts singulars en planta 
 

Tipus P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radi Paràmetre Longitud 

Rec 0 364152,2 4557204 221,9579 0 0 361,997 
Clt 361,997 364029,8 4556863 221,9557 200 112,7 63,506 
Cur 425,504 364005,2 4556805 232,0631 200 0 65,322 
Clt 490,826 363965 4556754 252,8557 0 112,7 63,506 
Clt 554,332 363913,9 4556716 262,9631 -200 115 66,125 
Cur 620,457 363860,8 4556677 252,4389 -200 0 170,542 
Clt 790,999 363796,8 4556524 198,1539 0 115 66,125 

Rec 857,124 363805,9 4556459 187,6297 0 0 115,028 

 972,152 363828,1 4556346 187,6297    
 

 

5.1.2. Punts singulars en alçat 
 

P.K. Cota Tangent-1 Tangent-
2 Kv-1 Kv-2 Fletxa Pendent 

0 40,629 0 0 0 0 0 0,015652 
458,165 47,8 32,602 31,065 1100 1100 0,483 -0,04363 
705,728 37 134,652 94,436 2600 2600 3,487 0,059953 
972,152 52,973 0 0 0 0 0  

 

 

5.1.3. Llistat d'eixos en planta en intervals de 10 m  
 

Tipus P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radi Paràmetre Longitud 
Rec 0 364152,2 4557204 221,9579 0 0 10 
Rec 10 364148,8 4557194 221,9579 0 0 10 



Projecte de connexió i urbanització de les carreteres N-340 i N-340a  i  del  carrer  de  ronda  al  municipi  d’Altafulla 
 

Annex 07 – Traçat i Urbanització  Pàgina 20 

Rec 20 364145,4 4557185 221,9579 0 0 10 
Rec 30 364142 4557176 221,9579 0 0 10 
Rec 40 364138,6 4557166 221,9579 0 0 10 
Rec 50 364135,3 4557157 221,9579 0 0 10 
Rec 60 364131,9 4557147 221,9579 0 0 10 
Rec 70 364128,5 4557138 221,9579 0 0 10 
Rec 80 364125,1 4557129 221,9579 0 0 10 
Rec 90 364121,7 4557119 221,9579 0 0 10 
Rec 100 364118,3 4557110 221,9579 0 0 10 
Rec 110 364115 4557100 221,9579 0 0 10 
Rec 120 364111,6 4557091 221,9579 0 0 10 
Rec 130 364108,2 4557082 221,9579 0 0 10 
Rec 140 364104,8 4557072 221,9579 0 0 10 
Rec 150 364101,4 4557063 221,9579 0 0 10 
Rec 160 364098,1 4557053 221,9579 0 0 10 
Rec 170 364094,7 4557044 221,9579 0 0 10 
Rec 180 364091,3 4557034 221,9579 0 0 10 
Rec 190 364087,9 4557025 221,9579 0 0 10 
Rec 200 364084,5 4557016 221,9579 0 0 10 
Rec 210 364081,2 4557006 221,9579 0 0 10 
Rec 220 364077,8 4556997 221,9579 0 0 10 
Rec 230 364074,4 4556987 221,9579 0 0 10 
Rec 240 364071 4556978 221,9579 0 0 10 
Rec 250 364067,6 4556969 221,9579 0 0 10 
Rec 260 364064,3 4556959 221,9579 0 0 10 
Rec 270 364060,9 4556950 221,9579 0 0 10 
Rec 280 364057,5 4556940 221,9579 0 0 10 
Rec 290 364054,1 4556931 221,9579 0 0 10 
Rec 300 364050,7 4556922 221,9579 0 0 10 
Rec 310 364047,3 4556912 221,9579 0 0 10 
Rec 320 364044 4556903 221,9579 0 0 10 
Rec 330 364040,6 4556893 221,9579 0 0 10 
Rec 340 364037,2 4556884 221,9579 0 0 10 
Rec 350 364033,8 4556874 221,9579 0 0 10 
Rec 360 364030,4 4556865 221,9579 0 0 1,997 
Clt 361,997 364029,8 4556863 221,9557 0 112,7 8,003 
Clt 370 364027,1 4556856 222,1162 1587,094 112,7 10 
Clt 380 364023,6 4556846 222,768 705,515 112,7 10 
Clt 390 364020 4556837 223,9209 453,571 112,7 10 
Clt 400 364016,2 4556828 225,5751 334,219 112,7 10 
Clt 410 364012,2 4556819 227,7305 264,594 112,7 10 
Clt 420 364007,8 4556810 230,3871 218,977 112,7 5,504 
Cur 425,504 364005,2 4556805 232,0631 200 0 4,496 
Cur 430 364003 4556801 233,4943 200 0 10 
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Cur 440 363997,7 4556792 236,6774 200 0 10 
Cur 450 363992,1 4556784 239,8605 200 0 10 
Cur 460 363986 4556776 243,0436 200 0 10 
Cur 470 363979,6 4556768 246,2267 200 0 10 
Cur 480 363972,8 4556761 249,4098 200 0 10 
Cur 490 363965,6 4556754 252,5929 200 0 0,826 
Clt 490,826 363965 4556754 252,8557 200 112,7 9,174 
Clt 500 363958,1 4556748 255,5651 233,772 112,7 10 
Clt 510 363950,3 4556741 258,0377 286,504 112,7 10 
Clt 520 363942,3 4556735 260,0091 369,955 112,7 10 
Clt 530 363934,1 4556730 261,4793 522 112,7 10 
Clt 540 363925,8 4556724 262,4483 886,219 112,7 10 
Clt 550 363917,5 4556718 262,916 2931,974 112,7 4,332 
Clt 554,332 363913,9 4556716 262,9631 0 115 5,668 
Clt 560 363909,1 4556713 262,8857 -2333,27 115 10 
Clt 570 363900,8 4556707 262,3722 -844,077 115 10 
Clt 580 363892,6 4556702 261,3773 -515,233 115 10 
Clt 590 363884,4 4556696 259,901 -370,78 115 10 
Clt 600 363876,4 4556690 257,9434 -289,59 115 10 
Clt 610 363868,6 4556684 255,5043 -237,569 115 10 
Clt 620 363861,1 4556677 252,5839 -201,392 115 0,457 
Cur 620,457 363860,8 4556677 252,4389 -200 0 9,543 
Cur 630 363853,9 4556670 249,4013 -200 0 10 
Cur 640 363847,1 4556663 246,2182 -200 0 10 
Cur 650 363840,7 4556655 243,0351 -200 0 10 
Cur 660 363834,6 4556647 239,852 -200 0 10 
Cur 670 363829 4556639 236,6689 -200 0 10 
Cur 680 363823,7 4556630 233,4858 -200 0 10 
Cur 690 363818,9 4556622 230,3027 -200 0 10 
Cur 700 363814,6 4556613 227,1196 -200 0 10 
Cur 710 363810,7 4556603 223,9365 -200 0 10 
Cur 720 363807,2 4556594 220,7534 -200 0 10 
Cur 730 363804,3 4556584 217,5703 -200 0 10 
Cur 740 363801,8 4556575 214,3872 -200 0 10 
Cur 750 363799,8 4556565 211,2041 -200 0 10 
Cur 760 363798,3 4556555 208,021 -200 0 10 
Cur 770 363797,3 4556545 204,8379 -200 0 10 
Cur 780 363796,8 4556535 201,6548 -200 0 10 
Cur 790 363796,7 4556525 198,4717 -200 0 0,999 
Clt 790,999 363796,8 4556524 198,1539 -200 115 9,001 
Clt 800 363797,2 4556515 195,4837 -231,515 115 10 
Clt 810 363798,1 4556505 192,9745 -280,645 115 10 
Clt 820 363799,4 4556495 190,9468 -356,242 115 10 
Clt 830 363800,9 4556485 189,4005 -487,582 115 10 
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Clt 840 363802,7 4556476 188,3355 -772,323 115 10 
Clt 850 363804,6 4556466 187,7519 -1856,49 115 7,124 

Rec 857,124 363805,9 4556459 187,6297 0 0 2,876 
Rec 860 363806,5 4556456 187,6297 0 0 10 
Rec 870 363808,4 4556446 187,6297 0 0 10 
Rec 880 363810,3 4556436 187,6297 0 0 10 
Rec 890 363812,3 4556427 187,6297 0 0 10 
Rec 900 363814,2 4556417 187,6297 0 0 10 
Rec 910 363816,1 4556407 187,6297 0 0 10 
Rec 920 363818,1 4556397 187,6297 0 0 10 
Rec 930 363820 4556387 187,6297 0 0 10 
Rec 940 363821,9 4556377 187,6297 0 0 10 
Rec 950 363823,9 4556368 187,6297 0 0 10 
Rec 960 363825,8 4556358 187,6297 0 0 10 
Rec 970 363827,7 4556348 187,6297 0 0 2,152 

 972,152 363828,1 4556346 187,6297    
 

 

 

5.2. LLISTAT DE PUNTS DE LA CONTINUACIÓ RONDA ALTAFULLA 
 

5.2.1. Punts singulars en planta 
 

Tipus P.K. Coord. X Coord.Y Azimut Radi Paràmetre Longitud 
Rec 0 364047,9 4556391 127,1534 0 0 262,167 
Clt 262,167 364286,6 4556283 127,1534 265 132 65,751 
Cur 327,917 364345,3 4556253 135,0512 265 0 77,06 
Clt 404,978 364404,2 4556204 153,5637 0 132 65,751 

Rec 470,729 364443,8 4556151 161,4615 0 0 333,179 

 803,908 364633,4 4555877 161,4615    
 
 
 

5.2.2. Punts singulars en alçat 
 

P.K. Cota Kv Tangent Fletxa Pendent 
0 35,045 0 0 0 -0,04776 

650 4 3000 84,449 1,189 0,008538 
803,908 5,314 0 0 0  
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 5.2.3. Llistat d'eixos en planta en intervals de 10m 
 

Tipus P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radi Paràmetre Longitud 
Rec 0 364047,9 4556391 127,1534 0 0 10 
Rec 10 364057 4556387 127,1534 0 0 10 
Rec 20 364066,1 4556383 127,1534 0 0 10 
Rec 30 364075,3 4556379 127,1534 0 0 10 
Rec 40 364084,4 4556375 127,1534 0 0 10 
Rec 50 364093,5 4556371 127,1534 0 0 10 
Rec 60 364102,6 4556366 127,1534 0 0 10 
Rec 70 364111,7 4556362 127,1534 0 0 10 
Rec 80 364120,8 4556358 127,1534 0 0 10 
Rec 90 364129,9 4556354 127,1534 0 0 10 
Rec 100 364139 4556350 127,1534 0 0 10 
Rec 110 364148,1 4556346 127,1534 0 0 10 
Rec 120 364157,2 4556342 127,1534 0 0 10 
Rec 130 364166,3 4556337 127,1534 0 0 10 
Rec 140 364175,4 4556333 127,1534 0 0 10 
Rec 150 364184,5 4556329 127,1534 0 0 10 
Rec 160 364193,6 4556325 127,1534 0 0 10 
Rec 170 364202,7 4556321 127,1534 0 0 10 
Rec 180 364211,8 4556317 127,1534 0 0 10 
Rec 190 364220,9 4556313 127,1534 0 0 10 
Rec 200 364230 4556308 127,1534 0 0 10 
Rec 210 364239,1 4556304 127,1534 0 0 10 
Rec 220 364248,2 4556300 127,1534 0 0 10 
Rec 230 364257,3 4556296 127,1534 0 0 10 
Rec 240 364266,4 4556292 127,1534 0 0 10 
Rec 250 364275,5 4556288 127,1534 0 0 10 
Rec 260 364284,6 4556284 127,1534 0 0 2,167 
Clt 262,167 364286,6 4556283 127,1534 0 132 7,833 
Clt 270 364293,8 4556280 127,2655 2224,303 132 10 
Clt 280 364302,8 4556275 127,7344 977,04 132 10 
Clt 290 364311,9 4556271 128,5686 626,009 132 10 
Clt 300 364320,8 4556267 129,7683 460,545 132 10 
Clt 310 364329,7 4556262 131,3333 364,264 132 10 
Clt 320 364338,5 4556257 133,2636 301,279 132 7,917 
Cur 327,917 364345,3 4556253 135,0512 265 0 2,083 
Cur 330 364347 4556252 135,5515 265 0 10 
Cur 340 364355,4 4556247 137,9538 265 0 10 
Cur 350 364363,6 4556241 140,3561 265 0 10 
Cur 360 364371,5 4556235 142,7585 265 0 10 
Cur 370 364379,2 4556228 145,1608 265 0 10 
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Cur 380 364386,7 4556222 147,5632 265 0 10 
Cur 390 364393,9 4556215 149,9655 265 0 10 
Cur 400 364400,8 4556208 152,3678 265 0 4,978 
Clt 404,978 364404,2 4556204 153,5637 265 132 5,022 
Clt 410 364407,5 4556200 154,7241 286,915 132 10 
Clt 420 364413,9 4556192 156,7603 343,474 132 10 
Clt 430 364420,1 4556185 158,431 427,806 132 10 
Clt 440 364426,1 4556177 159,7365 567,026 132 10 
Clt 450 364431,9 4556168 160,6765 840,573 132 10 
Clt 460 364437,7 4556160 161,2512 1624,051 132 10 
Clt 470 364443,4 4556152 161,4605 23910,27 132 0,729 

Rec 470,729 364443,8 4556151 161,4615 0 0 9,271 
Rec 480 364449,1 4556144 161,4615 0 0 10 
Rec 490 364454,8 4556136 161,4615 0 0 10 
Rec 500 364460,4 4556127 161,4615 0 0 10 
Rec 510 364466,1 4556119 161,4615 0 0 10 
Rec 520 364471,8 4556111 161,4615 0 0 10 
Rec 530 364477,5 4556103 161,4615 0 0 10 
Rec 540 364483,2 4556095 161,4615 0 0 10 
Rec 550 364488,9 4556086 161,4615 0 0 10 
Rec 560 364494,6 4556078 161,4615 0 0 10 
Rec 570 364500,3 4556070 161,4615 0 0 10 
Rec 580 364506 4556062 161,4615 0 0 10 
Rec 590 364511,7 4556053 161,4615 0 0 10 
Rec 600 364517,3 4556045 161,4615 0 0 10 
Rec 610 364523 4556037 161,4615 0 0 10 
Rec 620 364528,7 4556029 161,4615 0 0 10 
Rec 630 364534,4 4556020 161,4615 0 0 10 
Rec 640 364540,1 4556012 161,4615 0 0 10 
Rec 650 364545,8 4556004 161,4615 0 0 10 
Rec 660 364551,5 4555996 161,4615 0 0 10 
Rec 670 364557,2 4555988 161,4615 0 0 10 
Rec 680 364562,9 4555979 161,4615 0 0 10 
Rec 690 364568,6 4555971 161,4615 0 0 10 
Rec 700 364574,3 4555963 161,4615 0 0 10 
Rec 710 364579,9 4555955 161,4615 0 0 10 
Rec 720 364585,6 4555946 161,4615 0 0 10 
Rec 730 364591,3 4555938 161,4615 0 0 10 
Rec 740 364597 4555930 161,4615 0 0 10 
Rec 750 364602,7 4555922 161,4615 0 0 10 
Rec 760 364608,4 4555914 161,4615 0 0 10 
Rec 770 364614,1 4555905 161,4615 0 0 10 
Rec 780 364619,8 4555897 161,4615 0 0 10 
Rec 790 364625,5 4555889 161,4615 0 0 10 
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Rec 800 364631,2 4555881 161,4615 0 0 3,908 
 803,908 364633,4 4555877 161,4615    
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MOVIMENT DE TERRES 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

En el present annex es defineixen i quantifiquen les unitats de moviment de 

terres corresponents al present projecte, s'inclou un diagrama de compensació de 

terres i es defineixen les zones de préstec i abocador. 

 

2. FORMACIÓ DE L'ESPLANADA 
 

En aquest apartat es defineixen els diferents punts relatius als materials de 

l'esplanada i a la formació d'aquesta. 

 

2.1 EXCAVABILITAT 
 

Els materials (sorres llimoses) podran ser excavats amb sistemes d'excavació 

tals com excavadora, retroexcavadora i/o pala carregadora. 

 

Per a la redacció del present projecte s'ha estimat un percentatge de roca no 

excavable per mitjans mecànics en desmunt d'un 0%. Això és resultat de que en la 

traça de les dos carreteres de nova construcció es desmunta sòl tolerable.  

 

2.2 APROFITAMENT DELS MATERIALS EXCAVATS 
 

D'acord amb l'annex de geotècnia, els materials sobre els que s'assentarà la 

traça de les dues noves carreteres són materials classificables per la instrucció 6.1 – 
IC Secciones de Firme com a sòls tolerables. 

 

Els sòls tolerables corresponen a sorres llimoses i es troben a la totalitat de la 

traça de les dos carreteres. S'ha de tenir en compte que trobem calcarenita sota la 

traça encara que a una profunditat que no s'haurà de tenir en compte pels moviments 

de desmunt.  

 

Els materials excavats podran ser utilitzats per a la formació de terraplens, es 

podran fer servir tan a la fonamentació com al nucli d’aquests. En quant a la coronació, 

necessitem sòl seleccionat de préstec. 
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2.3 TERRA VEGETAL 
 

El gruix de terra vegetal, d'acord amb l'estudi geotècnic realitzat, es pot 

considerar com 20 cm en la totalitat de la zona objecte d'estudi.  

 

La terra vegetal excavada caldrà conservar-la per posteriorment estendre-la 

sobre els talussos. El gruix previst de terra vegetal a disposar sobre els talussos en 

terraplè i desmunt és de 30 cm.  

 

2.4 TALUSSOS 
 

El talús adoptat, tant per desmunt com per terraplè és de 3H:2V. 

 

2.5 COMPACTACIÓ 
 
La compactació de les tongades relatives al fonament i al nucli de l'esplanada 

serà superior o igual al 95% del Próctor Modificat, en el cas de la coronació haurem de 

compactar al 100% del Próctor Modificat. 

 

2.6 SÒL SELECCIONAT 
 

Correspon al sòl seleccionat que es disposa per a la formació d'esplanada tipus 

E2. Aquest es disposa en tota la traça de la carretera amb un gruix de 75 cm sota la 

calçada i 50 cm sota la via ciclista i el carril per a vianants.  

 

El sòl seleccionat serà tot de préstec, ja que no se'n disposa a la traça.  
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3.  COMPENSACIÓ DE TERRES 
 

 A l'hora de definir el traçat en planta i alçat de les carreteres de nova 

construcció s'ha intentat compensar el volum de terres per tal que la diferència entre el 

desmunt i terraplè de la totalitat del projecte sigui zero. Tot  i  així,  s’han  reservat  2500  

m3 d’excedent  de terra  que  s’utilitzaran per realitzar tasques de compactació i extensió 

a   l’àrea   de   descans   i   a   les   zones   de   construcció   de   nova   vorera a la N-340a, si 

s’escau.   

 

El llistat de cubicació, tant de superfícies com de volums, de les dues 

carreteres de nova construcció el podem   consultar   a   l’apèndix   II d’aquest   annex. 

Tanmateix, els valors que caracteritzen el moviment de terres del projecte sencer, és a 

dir, tenint en compte també l’esbrossada i excavació de terra vegetal a   l’àrea   de  

descans i a les zones de construcció de vorera sobre el terreny actual, es resumeixen 

a la següent taula: 

 

  

MOVIMENT DE   TERRES 

TERRAPLÈ TOTAL 72253,71 m3 

DESMUNT TOTAL 74925,50 m3 

ESBROSSADA TOTAL 54171,13 m2 

EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL  10834,23 m3 

REBLERT DE TERRA VEGETAL  5657,42 m3 

SÒL SEL·LECCIONAT DE PRÈSTEC  17759,10 m3 

TRANSPORT A ABOCADOR TERRA 
VEGETAL 

 5176,81 m3 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Projecte de connexió i urbanització de les carreteres N-340 i N-340a  i  del  carrer  de  ronda  al  municipi  d’Altafulla 
 

Annex 08 – Moviment de terres  Pàgina 5 

4.  ZONES DE PRÉSTECS  
 

Es realitza una proposta de diferents pedreres i jaciments de materials 

granulars en explotació que es situen més pròximes a la zona objecte del projecte.  

 

Es presenta una taula amb la informació necessària de cada pedrera; a més, a 

l'apèndix número I d'aquest annex s'adjunta un plànol amb la situació de cada una de 

les pedreres possibles, indicant la més propera a la zona d'estudi. 

 

  

Nom de la pedrera Municipi Direcció Telèfon 

Piedras 
Decorativas de 

Mont-val S.I. 

Alcover (43460) Carrer de Sant 

Jordi, 1 

977 760 300 

Eduard Moragues 
Piedras 

Vinaixa (25440) Ctra. N-240, Km. 

54, 500 

973 175 347 

Piedra Natural 
Rubio, S.L. 

Les Borges 

Blanques (25400) 

Poligon Industrial 

Les Verdunes, 

parc, 3-6 

973 140 532 

Canteras Ferran Altafulla (43008) Capellana, S/N 977 650 428 

 

 

La pedrera recomanada i escollida per la seva proximitat a la zona d'estudi és 

la "Canteras Ferran". 
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I.  CONTINUACIÓ  RONDA  D’ALTAFULLA 
 
 

P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Vol.Des. Vol.Ter. 

0 13,857 0,016 0 0 

   
75,54 9,168 

10 1,251 1,818 75,54 9,168 

   
6,257 88,773 

20 0 15,937 81,797 97,941 

   
0 245,026 

30 0 33,068 81,797 342,967 

   
0 425,112 

40 0 51,954 81,797 768,079 

   
0 625,93 

50 0 73,232 81,797 1394,009 

   
0 778,714 

60 0 82,511 81,797 2172,723 

   
0 838,447 

70 0 85,179 81,797 3011,17 

   
0 865,457 

80 0 87,913 81,797 3876,627 

   
0 893,017 

90 0 90,691 81,797 4769,644 
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0 921,236 

100 0 93,557 81,797 5690,88 

   
0 950,227 

110 0 96,489 81,797 6641,107 

   
0 980,518 

120 0 99,615 81,797 7621,625 

   
0 1017,671 

130 0 103,919 81,797 8639,296 

   
0 1067,235 

140 0 109,528 81,797 9706,531 

   
0 1134,476 

150 0 117,367 81,797 10841,007 

   
0 1218,846 

160 0 126,402 81,797 12059,853 

   
0 1310,812 

170 0 135,76 81,797 13370,665 

   
0 1405,644 

180 0 145,368 81,797 14776,309 

   
0 1503,01 

190 0 155,234 81,797 16279,319 

   
0 1602,651 

200 0 165,297 81,797 17881,969 
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0 1696,613 

210 0 174,026 81,797 19578,583 

   
0 1739,959 

220 0 173,966 81,797 21318,542 

   
0 1739,532 

230 0 173,941 81,797 23058,074 

   
0 1736,257 

240 0 173,311 81,797 24794,331 

   
0 1724,314 

250 0 171,552 81,797 26518,644 

   
0 1699,929 

260 0 168,434 81,797 28218,573 

   
0 364,056 

262,167 0 167,567 81,797 28582,629 

   
0 1298,806 

270 0 164,057 81,797 29881,435 

   
0 1618,172 

280 0 159,577 81,797 31499,607 

   
0 1568,834 

290 0 154,19 81,797 33068,442 

   
0 1514,847 

300 0 148,779 81,797 34583,288 
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0 1461,193 

310 0 143,459 81,797 36044,482 

   
0 1408,379 

320 0 138,216 81,797 37452,861 

   
0 1078,057 

327,917 0 134,123 81,797 38530,918 

   
0 278,357 

330 0 133,142 81,797 38809,275 

   
0 1313,039 

340 0 129,466 81,797 40122,314 

   
0 1288,132 

350 0 128,161 81,797 41410,446 

   
0 1277,074 

360 0 127,254 81,797 42687,52 

   
0 1268,318 

370 0 126,41 81,797 43955,839 

   
0 1252,921 

380 0 124,175 81,797 45208,76 

   
0 1213,728 

390 0 118,571 81,797 46422,488 

   
0 1155,939 

400 0 112,617 81,797 47578,427 
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0 553,317 

404,978 0 109,688 81,797 48131,744 

   
0 544,012 

410 0 106,963 81,797 48675,755 

   
0 1043,044 

420 0 101,645 81,797 49718,799 

   
0 988,682 

430 0 96,091 81,797 50707,481 

   
0 926,764 

440 0 89,262 81,797 51634,245 

   
0 855,004 

450 0 81,739 81,797 52489,249 

   
0 777,309 

460 0 73,723 81,797 53266,559 

   
0 697,638 

470 0 65,805 81,797 53964,196 

   
0 47,767 

470,729 0 65,244 81,797 54011,964 

   
0 571,99 

480 0 58,149 81,797 54583,953 

   
0 544,579 

490 0 50,766 81,797 55128,532 
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0 473,607 

500 0 43,955 81,797 55602,139 

   
0 406,523 

510 0 37,35 81,797 56008,662 

   
0 341,527 

520 0 30,956 81,797 56350,189 

   
0 278,629 

530 0 24,77 81,797 56628,818 

   
0 217,821 

540 0 18,794 81,797 56846,639 

   
0 159,093 

550 0 13,025 81,797 57005,732 

   
0 102,292 

560 0 7,434 81,797 57108,023 

   
0 56,281 

570 0 3,822 81,797 57164,304 

   
0 55,573 

580 0 7,292 81,797 57219,878 

   
0 93,605 

590 0 11,429 81,797 57313,483 

   
0 136,842 

600 0 15,94 81,797 57450,325 
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0 135,014 

610 0 11,063 81,797 57585,338 

   
0 84,146 

620 0 5,766 81,797 57669,484 

   
0,279 34,985 

630 0,056 1,231 82,077 57704,47 

   
14,365 7,118 

640 2,817 0,193 96,441 57711,588 

   
42,739 1,261 

650 5,731 0,06 139,18 57712,849 

   
68,945 0,343 

660 8,058 0,009 208,125 57713,192 

   
90,339 0,045 

670 10,01 0 298,464 57713,237 

   
107,171 0 

680 11,425 0 405,635 57713,237 

   
117,188 0 

690 12,013 0 522,824 57713,237 

   
119,645 0 

700 11,916 0 642,468 57713,237 

   
114,759 0 

710 11,036 0 757,227 57713,237 
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107,382 0 

720 10,441 0 864,61 57713,237 

   
102,444 0 

730 10,048 0 967,054 57713,237 

   
93,061 0,036 

740 8,564 0,007 1060,115 57713,273 

   
76,154 0,153 

750 6,667 0,023 1136,269 57713,425 

   
58,819 0,417 

760 5,097 0,06 1195,087 57713,843 

   
43,079 0,896 

770 3,519 0,119 1238,166 57714,738 

   
38,772 1,123 

780 4,236 0,106 1276,938 57715,861 

   
60,761 0,617 

790 7,917 0,018 1337,699 57716,478 

   
89,765 0,168 

800 10,037 0,016 1427,464 57716,646 

   
38,323 0,076 

803,908 9,576 0,023 1465,787 57716,721 
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TOTALS 
 
 
SUPERFÍCIES:  
 
Desmunt:  164,272 m2   Terraplè: 6248,385 m2 
 
 
VOLUMS: 
 
Desmunt: 1465,787 m3   Terraplè: 57716,721 m3 
 
 
Diferència neta (Des-Ter): -56250,934 m3 
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II. CARRETERA RONDA ALTAFULLA – N340a 
 
 

P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Vol.Des. Vol.Ter. 

0 21,689 0,03 0 0 

      220,672 0,274 

10 22,445 0,025 220,672 0,274 

      226,041 0,228 

20 22,763 0,021 446,713 0,502 

      229,244 0,186 

30 23,086 0,017 675,957 0,688 

      234,09 0,148 

40 23,732 0,013 910,047 0,836 

      247,274 0,095 

50 25,723 0,006 1157,321 0,931 

      269,336 0,03 

60 28,144 0 1426,657 0,961 

      293,93 0 

70 30,642 0 1720,587 0,961 

      317,15 0 

80 32,788 0 2037,737 0,961 

      337,202 0 

90 34,652 0 2374,938 0,961 
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      352,89 0 

100 35,926 0 2727,828 0,961 

      365,366 0 

110 37,147 0 3093,195 0,961 

      377,201 0 

120 38,293 0 3470,395 0,961 

      388,85 0 

130 39,477 0 3859,245 0,961 

      401,357 0 

140 40,794 0 4260,601 0,961 

      444,583 0 

150 48,123 0 4705,184 0,961 

      544,029 0 

160 60,683 0 5249,214 0,961 

      671,747 0 

170 73,666 0 5920,96 0,961 

      797,753 0 

180 85,885 0 6718,714 0,961 

      884,121 0 

190 90,94 0 7602,835 0,961 

      896,715 0 

200 88,403 0 8499,55 0,961 
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      862,35 0 

210 84,067 0 9361,899 0,961 

      817,586 0 

220 79,451 0 10179,486 0,961 

      770,089 0 

230 74,567 0 10949,575 0,961 

      719,816 0 

240 69,396 0 11669,39 0,961 

      666,664 0 

250 63,937 0 12336,055 0,961 

      602,835 0 

260 56,63 0 12938,89 0,961 

      515,929 0 

270 46,556 0 13454,819 0,961 

      394,627 0 

280 32,37 0 13849,446 0,961 

      245,939 0,046 

290 16,818 0,009 14095,385 1,007 

      105,176 7,289 

300 4,217 1,449 14200,561 8,296 

      21,086 65,271 

310 0 11,606 14221,647 73,567 
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      0 228,525 

320 0 34,099 14221,647 302,091 

      0 373,683 

330 0 40,637 14221,647 675,774 

      0 430,071 

340 0 45,377 14221,647 1105,846 

      0 482,909 

350 0 51,205 14221,647 1588,755 

      0 546,768 

360 0 58,149 14221,647 2135,522 

      0 117,624 

361,997 0 59,652 14221,647 2253,146 

      0 503,133 

370 0 66,084 14221,647 2756,279 

      0 702,938 

380 0 74,504 14221,647 3459,218 

      0 780,733 

390 0 81,643 14221,647 4239,951 

      0 843,718 

400 0 87,101 14221,647 5083,668 

      0 896,691 

410 0 92,238 14221,647 5980,36 
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      0 946,175 

420 0 96,997 14221,647 6926,534 

      0 540,426 

425,504 0 99,378 14221,647 7466,96 

      0 450,492 

430 0 101,019 14221,647 7917,453 

      0 1015,317 

440 0 102,045 14221,647 8932,77 

      0 1007,299 

450 0 99,415 14221,647 9940,069 

      0 965,272 

460 0 93,639 14221,647 10905,341 

      0 889,496 

470 0 84,26 14221,647 11794,837 

      0 786,896 

480 0 73,119 14221,647 12581,734 

      0 665,249 

490 0 59,93 14221,647 13246,982 

      0 48,969 

490,826 0 58,639 14221,647 13295,951 

      0 465,853 

500 0 42,921 14221,647 13761,805 
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      0 342,251 

510 0 25,529 14221,647 14104,055 

      5,135 178,239 

520 1,027 10,118 14226,782 14282,294 

      49,023 59,15 

530 8,778 1,712 14275,805 14341,444 

      159,316 8,635 

540 23,085 0,015 14435,121 14350,08 

      319,715 0,077 

550 40,858 0 14754,835 14350,157 

      193,696 0 

554,332 48,568 0 14948,532 14350,157 

      300,217 0 

560 57,366 0 15248,749 14350,157 

      648,054 0 

570 72,245 0 15896,803 14350,157 

      800,15 0 

580 87,785 0 16696,953 14350,157 

      954,839 0 

590 103,182 0 17651,792 14350,157 

      1106,258 0 

600 118,069 0 18758,05 14350,157 
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      1251,352 0 

610 132,201 0 20009,401 14350,157 

      1387,849 0 

620 145,369 0 21397,25 14350,157 

      66,523 0 

620,457 145,76 0 21463,773 14350,157 

      1433,521 0 

630 154,674 0 22897,294 14350,157 

      1581,041 0 

640 161,534 0 24478,336 14350,157 

      1637,073 0 

650 165,88 0 26115,409 14350,157 

      1670,327 0 

660 168,185 0 27785,735 14350,157 

      1686,971 0 

670 169,209 0 29472,706 14350,157 

      1731,869 0 

680 177,165 0 31204,575 14350,157 

      1845,684 0 

690 191,972 0 33050,258 14350,157 

      2003,228 0 

700 208,674 0 35053,487 14350,157 
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      2309,654 0 

710 253,257 0 37363,14 14350,157 

      2624,939 0 

720 271,731 0 39988,079 14350,157 

      2791,816 0 

730 286,633 0 42779,895 14350,157 

      2919,011 0 

740 297,17 0 45698,906 14350,157 

      2999,387 0 

750 302,708 0 48698,292 14350,157 

      3025,476 0 

760 302,387 0 51723,768 14350,157 

      2978,137 0 

770 293,24 0 54701,905 14350,157 

      2836,858 0 

780 274,132 0 57538,763 14350,157 

      2620,101 0 

790 249,888 0 60158,864 14350,157 

      248,343 0 

790,999 247,295 0 60407,208 14350,157 

      2119,282 0 

800 223,604 0 62526,489 14350,157 
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      2105,352 0 

810 197,467 0 64631,841 14350,157 

      1851,512 0 

820 172,836 0 66483,352 14350,157 

      1606,84 0 

830 148,532 0 68090,192 14350,157 

      1364,067 0 

840 124,281 0 69454,259 14350,157 

      1120,399 0 

850 99,799 0 70574,658 14350,157 

      659,222 0 

857,124 85,272 0 71233,88 14350,157 

      237,658 0 

860 79,998 0 71471,538 14350,157 

      661,824 0 

870 52,367 0 72133,362 14350,157 

      395,355 0,218 

880 26,704 0,044 72528,717 14350,375 

      174,433 24,49 

890 8,183 4,854 72703,15 14374,865 

      45,123 63,658 

900 0,842 7,877 72748,273 14438,523 



Projecte de connexió i urbanització de les carreteres N-340 i N-340a  i  del  carrer  de  ronda  al  municipi  d’Altafulla 
 

Apèndix II – Llistat de cubicació  Pàgina 19 

      20,31 59,329 

910 3,22 3,988 72768,583 14497,852 

      49,918 26,762 

920 6,763 1,364 72818,502 14524,613 

      89,664 8,007 

930 11,17 0,237 72908,166 14532,62 

      117,651 1,827 

940 12,361 0,128 73025,817 14534,447 

      127,218 1,167 

950 13,083 0,105 73153,035 14535,613 

      134,25 0,952 

960 13,767 0,085 73287,285 14536,565 

      140,949 0,425 

970 14,423 0 73428,234 14536,99 

      31,477 0 

972,152 14,831 0 73459,711 14536,99 
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TOTALS 
 
 
SUPERFÍCIES:  
 
Desmunt:  7902,54 m2   Terraplè: 1671,283 m2 
 
 
VOLUMS: 
 
Desmunt: 73459,71 m3   Terraplè: 14536,99 m3 
 
 
Diferència neta (Des-Ter): 58922,72 m3 
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ANNEX 09 

FERMS I PAVIMENTS 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

En aquest annex es defineix la secció estructural del ferm de les dos carreteres de 

nova construcció objecte del projecte, tant la Continuació de la Ronda Altafulla del PK 

0+000 al 0+804 com la Carretera Ronda Altafulla- N340 del PK 0+000 al 0+972, tenint 

en compte la via per a ciclistes i el carril per a vianants que discorren per aquestes 

carreteres.  També  s’explicarà  les  diferents  tasques  reservades  per  a  la  urbanització  de  

la nacional 340a i del carrer Ronda Altafulla.  

 

Per al dimensionament dels ferms de les carreteres s'ha seguit en tot moment la 

Instrucció 6.1-I.C Seccions de Ferms. En canvi, per  dimensionar  les  vies  ciclistes  s’ha  

utilitzat el Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya.  

 

 
2. DIMENSIONAMENT DEL FERM DE LES CARRETERES 

 

2.1 CATEGORIA DE TRÀNSIT  
 

Segons la Instrucció 6.1-IC, la categoria de trànsit és funció de la Intensitat Mitja 

Diària dels vehicles pesats (IMDp) que es preveu per al carril de projecte en l'any de 

posada en servei.  

 

A falta de dades més concretes, haurem de fer una sèrie d'hipòtesis per tal de 

poder preveure les intensitats a les carreteres del projecte a l'any de posada en servei, 

que s'ha establert al 2013. El increment de trànsit s'ha fixat en un 3% anual. 

 

Les dades de que disposem són les dades extretes d'un estudi del ministeri de 

foment a l'Àrea Metropolitana de Tarragona, realitzat per Eptisa. Aquest document ens 

facilita la IMD al 2003 de la carretera convencional N-340a, des de la intersecció amb 

la A-7 fins la T-11. Suposarem que en aquest tram hi ha el mateix trànsit de vehicles 

que en el tram de la nacional que travessa Altafulla. A més, per tal de preveure el 

trànsit a la Carretera de la Ronda Altafulla a la N-340 s’utilitzaren   les  dades  extretes  

dels  mapes  provincials  del   “Ministerio  de  Fomento”.  A   l’apèndix 1 d’aquest annex es 

troba la documentació anteriorment comentada. 
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2.1.1 Continuació de la Ronda Altafulla 
 

Per tal de calcular la categoria de trànsit de la carretera Continuació de la Ronda 
Altafulla farem la següent hipòtesis. 

 

Actualment, la N-340a és una carretera amb molts badens de seguretat. Per tant, 

farem la hipòtesis de que el 50% dels vehicles que circula actualment per la N340a en 

el tram d'Altafulla, deixaran de circular per aquesta carretera per circular per la 

Continuació de la Ronda Altafulla, ja que es preveu que la comoditat de circular per 

aquesta és apreciable en front la nacional.  

 

A més, s'ha de tenir en compte que la informació de la IMD a la N-340a de que 

disposem data de l'any 2003. En aquell període no estaven col·locats els badens, per 

tant circulaven més vehicles dels que circularien en lloc d'existir-hi. Per tant, farem la 

hipòtesis de que els vehicles que circularien al 2003 amb badens és una cinquena part 

dels que circularien sense. 

 
 La intensitat mitja diària de vehicles pesants de la nacional 340a al tram 

d’Altafulla  és: 

 

IMDvp (any 2003) = 2628 vh/d  

 

Aquesta intensitat mitja és abans de col·locar els badens de trànsit. Fent la 

hipòtesis de que amb badens disminuiria fins a una cinquena part: 

 
IMDvp (any 2003 amb badens) = 525,6 v/d 
 

Amb l'increment del 3% anual:     

 

IMDvp (any 2013) = 525,6 · 1,03(2013-2003) = 706,36 v/d     →          a  la  N-340a 

 

Fent la hipòtesis de que per la nova carretera (Continuació de la Ronda 
Altafulla) circularan el 50 % dels vehicles que ho fan per la N-340a :  

 

IMDvp (any 2013) = 353,18 v/d  → per la carretera Continuació de la Ronda Altafulla 

Per tal de determinar la categoria de trànsit, la IMD que necessitem és per 

carril, per tant: 
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IMDvp (2013) = 176,59 v/d/c 

 
2.1.2 Ronda Altafulla – N 340 

 

Per tal de calcular la categoria de trànsit de la carretera Ronda Altafulla – N 340 

farem la següent hipòtesis. 

 
Torredembarra és el municipi veí d'Altafulla i és aproximadament el doble de 

gran. Com que disposem de la IMD de la carretera que va des de l'accés de la N-340 a 

Torredembarra (carretera T-214), farem la hipòtesis de que els vehicles que circularien 

des de l'accés de la nacional a Altafulla mitjançant la carretera Ronda Altafulla-N340 

serien del 50 % dels que circulen per la T-214.  

 

 La intensitat mitja diària de vehicles pesants a la carretera T-214 és: 

 
IMDvp (any 2011) = 437,86 v/d 
 

 Tenint  en  compte  el  3%  d’increment  de  trànsit  anual: 

 

IMDvp (any 2013) = 437,86·1,032013-2011 = 464,53 v/d 

 

Per tant, fent la hipòtesis de que per la carretera Ronda Altafulla – N 340 

circulen el 50% dels vehicles: 

 

IMDvp (any 2013) = 232,27 v/d  →    per  la  carretera:  Ronda Altafulla – N 340 
 

Necessitem la intensitat de vehicles pesants en cada carril: 

 

IMDvp (any 2013) = 116,14 v/d/c 
 
 

Les diferents categories de trànsit, en funció del la Intensitat Mitja Diària de 

vehicles pesats (IMDvp),   d’acord   amb   la   Norma 6.1-IC Seccions de ferms, són les 

següents 
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Per tant, la categoria de trànsit per les dos carreteres del projecte, tant per la 

Continuació de la Ronda Altafulla com per la Ronda Altafulla – N 340, és la T31.  

 

2.2 CATEGORIA DE L'ESPLANADA 
 

Com la categoria de trànsit pesant no és massa elevada no farà falta que la 

qualitat de l'esplanada sigui la més bona, encara que tampoc és recomanable que 

sigui la de pitjor qualitat ja que desprès s' haurà de col·locar més gruix de ferm. Per 

tant, es determina que la categoria d'esplanada adequada és la E2 ( Ev2 ≥  120MPa). 

 

Els materials que tenim al llarg de la traça de les dos carreteres són sorres 

llimoses, classificades com a sòls TOLERABLES. Aquest tipus de sòl, degut a la poca 

qualitat, no és possible utilitzar-ho per a la coronació de terraplè, en canvi per la 

fonamentació  i  el  nucli  d’aquests sí serà possible fer-los servir.  

 

Segons la Instrucció 6.1-I.C Seccions de Ferms, una alternativa per poder 

realitzar una esplanada E2 és fer servir 75 cm de sòl seleccionat damunt de sòl 

tolerable. Aquest últim és el tipus de sòl existent i el sòl seleccionat s'haurà 

d’aconseguir  de  préstec.   

CATEGORIA DE 
TRÀNSIT 

IMDvp 

T00 ≥  4000 
T0 < 4000 

≥  2000 
T1 < 2000 

≥  800 
T2 < 800 

≥  200 
T31 < 200 

≥  100 
T32 < 100 

≥  50 
T41 < 50 

≥  25 

T42 < 25 
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La solució per a la construcció  de  l’esplanada  s’adoptarà  tant  en  els  trams de 

desmunt com en els de terraplè, donat que la qualitat del sòl natural es suposa 

homogènia al llarg de tota la traça. Això comportarà una uniformitat que facilitarà 

l’execució  de  les  obres. 

 

 

2.3 SECCIONS DE FERM ADOPTADES 
 

Per determinar les seccions de ferm de les carreteres s'ha fet servir la figura 2.1 

de la Instrucció 6.1-IC que s'anomena “Catálogo de secciones de firme para las 
categorías de tráfico pesado T00 a T2, en función de la categoría de explanada”. 
 

Les seccions de ferm adoptades es troben definides en els plànols de seccions 

tipus. 

 
 

2.3.1 Continuació de la Ronda Altafulla  
 

La secció de ferm adoptada per aquesta carretera correspon a la secció 

estructural de ferm flexible núm. 3121, per a una categoria d'esplanada E2 i una 

categoria de tràfic pesat T31.  

 

Aquesta secció està formada per dos capes, 40 cm de Zahorra Artificial i 16 cm 

de Mescla Bituminosa.  

 

 

 

 

 

 

 

La secció de ferm adoptada pel tronc de la carretera també és igualment la que 

s'adoptarà en els enllaços amb les rotondes, al sud amb la rotonda existent i al nord 

amb la minirotonda.  

 

En quant als gruixos de les capes de la mescla bituminosa, s'ha adoptat, tenint 

en compte la categoria de trànsit pesant, les següents capes: 

16 cm MB 

 
40 cm ZA 
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- CAPA DE TRÀNSIT = 6 cm  AC22 surf D 

 

- CAPA DE BASE = 10 cm  AC22 base G 

 

S'haurà de realitzar un reg d'adherència entre les capes de base i trànsit de la 

mescla bituminosa, aquest serà un reg tipus ECR-1.  

 

També s'ha de realitzar un reg d'imprimació entre la capa de tot-ú artificial i la 

mescla bituminosa, aquest serà un reg tipus ECI. 

 

S'ha de tenir en compte que, segons la taula 5 “Características de los 
materiales de firme” de la norma, el gruix mínim de la tot-ú artificial és de 20 cm (15 cm 

a la vorera) i el gruix màxim és de 30 cm. Per tant, la capa de tot-ú artificial de 40 cm 

l'haurem de realitzar en dos capes de 20 cm cadascuna. 

 

El paviment del voral, en el cas que ens ocupa (trànsit pesant tipus T31 i 

calçada amb paviment de mescla bituminosa), constarà d'una capa de mescla 

bituminosa amb el mateix gruix que la capa de trànsit del ferm de la calçada. Sota el 

paviment del voral es disposarà de tot-ú artificial fins arribar a l'esplanada.  

 

Per tant, les seccions de ferm adoptades tant a la calçada com al voral de la 

carretera Continuació de la Ronda Altafulla són aquestes: 
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2.3.2 Ronda Altafulla – N 340 
 

La secció de ferm adoptada per aquesta carretera correspon a la secció 

estructural de ferm flexible núm. 3121, per a una categoria d'esplanada E2 i una 

categoria de trànsit pesant T31.  

 

Aquesta secció està formada per dos capes, 40 cm de Zahorra Artificial i 16 cm 

de Mescla Bituminosa.  

 

 

 

 

 

La secció de ferm adoptada pel tronc de la carretera també és igualment la que 

s'adoptarà en els enllaços: al sud amb la minirotonda i al nord amb l'accés existent a la 

rotonda d'enllaç amb la nacional 340 .  

 

 
CALÇADA 

 
6cm AC22surf D 

ECR-1 

 

10cm AC22base G 

ECI 

 

 

20 cm ZA 

 
 

20 cm ZA 

 
VORAL 

6cm AC22surf D 

ECI 

 

 

 

 

30 cm ZA 

 
 

20cm ZA 

16 cm MB 

40 cm ZA 
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En quant als gruixos de les capes de la mescla bituminosa, s'ha adoptat tenint 

en compte la categoria de trànsit pesant les següents capes: 

 

- CAPA DE TRÀNSIT = 6 cm  AC22 surf D 

 

- CAPA DE BASE = 10 cm  AC22 base G 

 

S'haurà de realitzar un reg d'adherència entre les capes de base i trànsit de la 

mescla bituminosa, aquest serà un reg tipus ECR-1.  

 

També s'ha de realitzar un reg d'imprimació entre la capa de zahorra artificial i 

la mescla bituminosa, aquest serà un reg tipus ECI. 

 

S'ha de tenir en compte que, segons la taula 5 “Características de los 
materiales de firme” de la norma, el gruix mínim del tot-ú artificial és de 20 cm (15 cm a 

la vorera) i el gruix màxim és de 30 cm. Per tant, la capa de tot-ú artificial de 40 cm 

l'haurem de realitzar en dos capes de 20 cm cadascuna. 

 

El paviment del voral, en el cas que ens ocupa (trànsit pesant tipus T31 i 

calçada amb paviment de mescla bituminosa), constarà d'una capa de mescla 

bituminosa amb el mateix gruix que la capa de trànsit del ferm de la calçada. Sota el 

paviment del voral es disposarà de zahorra artificial fins arribar a l'esplanada.  

 

Per tant, les seccions de ferm adoptades tant a la calçada com al voral de la 

carretera Ronda Altafulla – N 340 són aquestes: 
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2.4 MATERIALS DE LES SECCIONS DE FERM 
 

2.4.1 Capa de trànsit 
 

 La capa de trànsit està formada per una capa de mescla bituminosa en 

calent de tipus densa (AC22surf D). 

 

 Segons l'article 211 i 215 del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

(PG-3) i la Norma 6.1 IC de Seccions de ferm, el tipus de lligant hidrocarbonat a 

utilitzar serà seleccionat en funció de la capa de mescla bituminosa, de la zona estival 

tèrmica i de la categoria de tràfic. En el nostre cas, la zona objecte d'estudi és una 

zona estival classificada com Mitja, la capa a la que ens referim és la de trànsit i la 

categoria de trànsit és T31. Per tant, el tipus de lligant a utilitzar és el B60/70 en un 

contingut del 4.50 %. 

 

 

 
CALÇADA 

 
6cm AC22surf D 

ECR-1 

 

10cm AC22base G 

ECI 

 

 

20 cm ZA 

 
 

20 cm ZA 

 
VORAL 

6cm AC22surf D 

ECI 

 

 

 

 

30 cm ZA 

 
 

20cm ZA 
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2.4.2 Capa de base 
 
 La capa de base està formada per una capa de mescla bituminosa en calent 

de tipus gruixuda (AC22base G). 

 

 Segons l'article 211 i 215 del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

(PG-3) i la Norma 6.1 IC de Seccions de ferm, el tipus de lligant hidrocarbonat a 

utilitzar serà seleccionat en funció de la capa de mescla bituminosa, de la zona estival 

tèrmica i de la categoria de tràfic. En el nostre cas, la zona objecte d'estudi és una 

zona estival classificada com Mitja, la capa a la que ens referim és la de base i la 

categoria de trànsit és T31. Per tant, el tipus de lligant a utilitzar és el B60/70 en un 

contingut del 3.65 %. 

 

2.4.3 Reg d’adherència ECR-1  
 
  S'aplicarà un reg d'adherencia ECR-1 entre les capes de base i de trànsit de 

la mescla bituminosa.  

 

2.4.4 Reg  d’imprimació ECI 
 
 S'aplicarà un reg d'imprimació ECI sobre la capa granular que rebrà una 

capa de mescla bituminosa. 

 

 
2.5  VIA CICLISTA I VIA PER A VIANANTS ADHERIDES A LES CARRETERES 

 

 A les dues carreteres de nova construcció hi trobem un carril bici protegit 

bidireccional i una via reservada per a vianants. En aquest capítol definirem 

l’esplanada  i  el  tipus  de  ferm  utilitzat  en  cada  cas. 

 

2.5.1 Via ciclista 
 

 Per   tal   de   determinar   el   tipus   d’esplanada   i   ferm   a   les   vies   ciclistes   s’ha  

seguit en tot moment el Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya.  
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 L’elecció   del   tipus   de   ferm   per   a   una   via   ciclista   dependrà   d’una   sèrie   de  

factors,  com  ara  la  tipologia  de  les  persones  usuàries,  el  nivell  d’utilització  de  la  via,  la  

integració visual, la seguretat, el manteniment i el cost.  

 

 L’esplanada del carril bici protegit, tant el que segueix la traça de la carretera 

Continuació de la Ronda Altafulla com el que segueix la Ronda Altafulla-N.340, es 

dimensionarà de la mateixa manera tenint en compte els tipus de vehicles i la seva 

freqüència de pas. No es pot establir una regla general, sinó que la capacitat portant 

del terreny caldrà mesurar-la  “in-situ”  per  a  cada  secció  de  la  via.   

 

 Encara que les càrregues transmeses pel trànsit ciclista es poden considerar 

menyspreables,  sí  s’ha  de   tenir  en  compte   la  maquinària  de  construcció  que  s’utilitzi  

durant  l’execució  del  ferm,  així  com  els  vehicles  de  manteniment  i  reparacions.   

 

 Pel   que   fa   a   la   coronació   de   terraplens   com   pel   fons   d’excavació   en   els  

desmunts el material ha de ser com a mínim sòl adequat (segons la classificació PG-3) 

i  amb  un  gruix  mínim  de  50cm.  Tenint  en  compte  que  per  l’esplanada  de  les  carreteres  

s’ha  utilitzat  sòl  seleccionat,  s’ha  cregut  oportú  utilitzar  aquest  tipus  de  material per tal 

d’homogeneitzar   i   facilitar   les   tasques   de   construcció   de les carreteres i evitar 

problemes de diferència de rigideses entre la via per a vehicles i per a ciclistes. 

D’aquesta  manera també ens assegurem que es suporta les càrregues de maquinària 

i, a més, podrem utilitzar gruixos menors pel que fa a les capes del ferm.  

 

 Els sòls tolerables es podran utilitzar en els nuclis i fonaments de terraplens, 

per tant podrem aprofitar el material existent a la traça de la via ciclista.  

 

 Per   tant,   l’esplanada   adoptada   pels   carrils   bici   protegits   és   50   cm   de   sòl  

seleccionat damunt del sòl tolerable existent.  

 

 Sobre   l’esplanada,   degudament   anivellada   i   compactada,   s’estendran   les  

diferents capes del ferm i del paviment.  

 

 El paviment utilitzat serà un paviment bituminós, en el qual la capa de trànsit 

consisteix en una mescla bituminosa en calent col·locada sobre una capa de material 

granular. El gruix de les capes és funció del tipus i volum de trànsit previst i de la 

qualitat  de  l’esplanada.  Com  s’ha  utilitzat  sòl  seleccionat  en  la  formació  de  l’esplanada,  
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els gruixos que es faran servir al ferm serà els mínims recomanats pel Manual per al 
disseny de les vies ciclistes de Catalunya.   

 

 S’utilitzarà   mescles   bituminosas   amb   addició   de   ferro,   de   manera   que   el  

color de la mescla sigui vermell. A continuació es descriu el tipus de secció i els 

gruixos utilitzats  (determinats  en  funció  del  tipus  d’esplanada): 

 

 

 

 

                        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2 Via per a vianants 
 
 L’altre  via  adherida  a  la  carretera  es  el  carril  reservat  per  a  vianants,  pensat  

per a patinadors o corredors. En aquest cas la via que es projecta serà un paviment de 

formigó pigmentat amb quars que, encara de ser més costós, assegura una major 

durabilitat i dona color a la via.  

 

 L’esplanada  serà   la  mateixa  que  per  a   la  via  ciclista,  de  manera  que  no  hi  

hagi   problemes   de   diferencies   en   la   rigidesa   de   l’esplanada.   En   quant   el ferm, es 

disposarà  d’una llosa de formigó en massa pigmentat de 10 cm. El gruix utilitzat en el 

ferm  combinat  amb  la  qualitat  de  l’esplanada  ens  assegura  la  durabilitat  d’aquesta  via. 

Es disposarà de juntes de retracció transversal cada 5 metres al llarg de tota la traça. 

 

 

 

VIA CICLISTA 
5 cm BBTM 11B 

(BM-3b) 

ECI 

 

 

15 cm ZA 

50 cm Sòl 
seleccionat 
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3. FERMS I PAVIMENTS A LA NACIONAL 340a I RONDA ALTAFULLA 
 
 Per a definir les tasques de urbanització de les carreteres N-340a i Ronda 

d’Altafulla   s’han   de   diferenciar   els   diferents   trams   que   hi   trobem   als   plànols  

d’urbanització  de  les  carreteres. 

 

 

3.1 TRAM N-340a PER ALTAFULLA 

 
 En   aquesta   carretera   hi   trobem   la   construcció   d’un   nou   carril   bici  

unidireccional que completa el ja construït en un petit tram de la nacional. Aquest carril 

bici es construeix sobre la calçada existent, separat mitjançant una balisa de cautxú 

reciclat de 100x15x4 cm cada 3 metres.  

 

 Per tant, les actuacions previstes sobre el ferm existent en els trams en que 

es troba les vies per a ciclistes són les següents: 

 

 Fresat de 5 cm  de  la  secció  de  ferm  on  s’encabirà  el  carril  bici.   

 Reg  d’adherència  amb  emulsió  ECR-1 sobre el ferm existent afectat per les 

obres del nou carril.  

 Disposició d’una  capa  de  rodadura  de  5cm de mescla bituminosa BBTM 11B 

amb  additiu  d’òxid  de  ferro  per  colorejar-la. 

 

 En els trams on el carril bici circula per   la   vorera  s’identificarà  el   carril  bici  

mitjançant pintura antilliscant damunt del paviment. Aquesta pintura serà de color 

vermell. 

 

VIA VIANANTS 
10 cm llosa de 

formigó en massa 

pigmentat (HM-20) 

50 cm Sòl 
seleccionat 
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 A la carretera N-340a a més de la construcció del nou carril bici 

unidireccional, trobem zones de urbanització de la vorera com es pot comprovar als 

plànols de la urbanització. Els treballs que es realitzaran en aquests trams són: 

 

 Esbrossada de 20 cm de terra vegetal a la zona prevista per la nova vorera. 

 Excavació 30 cm, extensió i compactació de sòl tot-u artificial. 

 Llosa de 10 cm de formigó en massa HM-20 amb un pendent de 1,5% cap a 

la calçada.  

 Capa  de  3  cm  de  morter  de  formigó  d’assentament. 

 Pavimentat amb rajola   igual   a   l’existent   en   cada   cas.   Veure el detall als 

plànols de la secció. 

 Construcció de la vorada de formigó i la rigola prefabricada de morter de 

ciment  blanc  de  30  cm  d’ample  i  8cm  de  gruix.   

 Adaptació  d’embornals i enllumenat. 

 

 En  el   cas   de   urbanització   de   instal·lacions   d’enllumenat   i   altres   serveis   es  

realitzarà la rassa un cop estesa la capa de tot-u. La rasa no superarà en profunditat la 

capa de tot-u artificial per tal de no contaminar les instal·lacions.  

 

 Igualment, hi ha un  petit   tram  on   s’ha   de   construir   una  nova   vorera   sobre  

ferm existent. En aquest cas els treballs que es realitzaran són: 

 

 Demolició del  ferm  existent  a  la  zona  on  s’encabirà  la  vorera. 

 Excavació 30 cm, extensió i compactació de sòl tot-u artificial. 

 Llosa de 10 cm de formigó en massa HM-20 sobre el terreny existent amb 

un pendent de 1,5% cap a la calçada.  

 Capa  de  3  cm  de  morter  de  formigó  d’assentament. 

 Pavimentat  amb  rajola  igual  a  l’existent. 

 Adaptació  d’embornals. 

 

 

3.2 RONDA  D’ALTAFULLA 

 
 A  la  Ronda  d’Altafulla  està  previst  la  construcció  d’un  carril  bici  bidireccional  

separat de la calçada mitjançant una balisa de cautxú reciclat de 100x15x4 cm cada 3 

m.  Les  tasques  per  a  la  construcció  d’aquesta  via  són: 
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 Fresat de 5 cm de la secció de ferm  on  s’encabirà  el  carril  bici.   

 Reg  d’adherència  amb  emulsió  ECR-1 sobre el ferm existent afectat per les 

obres del nou carril.  

 Disposició   d’una   capa   de   rodadura   de   5   cm de mescla bituminosa BBTM 

11B  amb  additiu  d’òxid  de  ferro  per  colorejar-la. 

 

 La supressió  d’un  dels  costats  reservats  per  a  l’estacionament  de  vehicles  es  

durà a terme directament amb la implantació del carril bici. 

 

4. CONNEXIÓ AMB ELS FERMS EXISTENTS 
 
 La carretera Continuació de la Ronda Altafulla té el seu inici al PK 0+000, on 

es preveu realitzar una minirotonda sobre el vial existent, per tant la connexió de la 

nova carretera amb l'existent l'haurem de portar a terme mitjançant un tall net en el 

paviment en dos fases, de manera que connectem la capa de base granular primer i 

més endavant connectarem la capa de mescla bituminosa. En els plànols de planta es 

comprova com el carril bici de la nova carretera es connecta amb el que discorre per la 

Ronda Altafulla, de la mateixa manera queda connectada la vorera del carrer de ronda 

amb el carril per a vianants de la carretera Continuació de la Ronda Altafulla. 

 

 A la connexió d'aquesta carretera amb la rotonda existent al sur, al PK 

0+804 també s'haurà de tenir en compte la correcte continuïtat entre el paviment de 

nova construcció i el ja existent. Els carrils reservats per a ciclistes i per a vianants 

adherits a la carretera de nova construcció tenen continuïtat per el carrer que es 

dirigeix   a   la   platja   d’Altafulla, en els plànols queda indicat ja que no és objecte del 

present projecte. A més, en aquests mateixos plànols també queda definida la 

continuació que se li dona al carril bici cap a la nacional 340a. 

 

 D'altre banda, la carretera Ronda Altafulla – N 340 tan al nord com al sud 

enllaça sobre paviment existent, per tant igual que amb la carretera anterior s'haurà de 

garantir la correcta continuïtat i connexió de paviments, tenint en compte la construcció 

d'una altre miniglorieta amb la connexió al sud amb la Ronda Altafulla. Els carrils 

reservats per a ciclistes i vianants es connecten, a la miniglorieta al sud de la 

carretera, amb el carril per a ciclista i la vorera de la Ronda Altafulla. A la zona nord, 

els carrils bici i de passeig queden connectats amb un  camí  rural  ja  existent.  S’ha  de  

tenir  en  compte  que  en  aquest  enllaç  s’haurà  de  construir  correctament  la  connexió  per  

a no tenir problemes de assentaments deguts a la diferència de rigidesa. Per tant, es 
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construirà una llosa de transició que anirà penetrant cap al terreny natural de forma 

progressiva.   

 

 La illeta central de les miniglorietes són circulars de diàmetre 3 metres. Es 

construiran amb un bombeig fins a una alçada de 10 cm al centre. Aquest bombeig fa 

més identificable la glorieta pels conductors.  

 

 La illeta es construirà amb paviment llambordí. El bombeix serà de color 

blanc i reflectiu i a la seva perifèria hi haurà un anell de captafars.   

  

5. ZONES DE TRANSICIÓ AMB VIA PER A CICLISTES 
 
 Al llarg de la traça de la via reservada per a ciclistes hi trobem interseccions 

amb carrers que actualment travessen una petita zona de vorera o de terreny natural 

no urbanitzat (en els primers metres de la N-340a  abans  d’arribar al nucli urbà) abans 

de creuar la via principal. En aquests trams es projecte una zona de transició amb 

llambordins  de  formigó  que  serveixen  d’avís  per  els  vehicles  de  que  hi  trobem  un  carril  

per  a  ciclistes.  Aquest  tipus  de  paviment  s’observa  als  plànols  en  planta  de  la  traça  de  

les carreteres  i  al  plànol  de  detall,  on  s’observa  que  es  necessita  un  encintat  per  que  

els llambordins quedin compactats entre sí.  

 

 Els  treballs  que  es  reserven  per  aquest  tipus  d’actuacions  són  els  següents.  

Si la zona de transició amb llambordins es troba sobre paviment existent: 

 

 Demolició paviment actual inclòs la capa de formigó, ja que el llambordí té 

un gruix major al paviment existent. 

 Excavació de terreny per arribar a la cota desitjada.  

 Llosa de 10 cm de formigó en massa HM-20. 

 Col·locació de morter  d’assentament  3cm. 

 Col·locació del paviment de llambordins de formigó 20x10x8cm. 

 

 En el cas de que la zona de transició es realitzi sobre terreny natural: 

 

 

 Esbrossada de 20 cm de terra vegetal a la zona prevista per la nova vorera. 

 Excavació 30 cm, extensió i compactació de sòl tot-u artificial. 
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 Llosa de 10 cm de formigó en massa HM-20 amb un pendent de 1,5% cap a 

la calçada.  

 Capa  de  3  cm  de  morter  de  formigó  d’assentament. 

 Col·locació del paviment de llambordins de formigó 20x10x8cm. 

 

 A les zones en que hi hagi transició vorera-calçada a la traça del carril 

reservat  per  a  ciclistes,  s’han  projectat  guals  de   formigó  prefabricat,   tal   i  com  podem  

comprovar als plànols de detall.  
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APÈNDIX I 

FITXES TÈCNIQUES DELS 

ELEMENTS DE L’ÀREA DE SERVEI 



www.benito.com
Tel. +34   93 852 10 00
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H = 0,5 m.
S = 15,3 m²

INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION:

Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SB/SD

Disponibilidad de repuestos/Availability of replacement parts/Disponibilité de pièces de recharge: 10 años/ 10 years/ 10 année
2 h.

Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact:
Superficie de seguridad requerida y revestimientos del suelo según

las normas EN1176-6:2008 y EN1176-1:2008

Safety surface required and floor covering according to the standard
EN 1176-6:2008 and EN1176-1:2008

Aire de sécurité et revêtement du sol conformes à las normes
EN 1176-6:2008 and EN1176-1:2008

DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES
TOLERANCIAS/ TOLERANCES/ TOLERANCES: +-3%
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H = 0,4 m.
S = 14,8 m²

INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION:

Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SB/SD

Disponibilidad de repuestos/Availability of replacement parts/Disponibilité de pièces de recharge: 10 años/ 10 years/ 10 année
2 h.

Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact:
Superficie de seguridad requerida y revestimientos del suelo según

las normas EN1176-6:2008 y EN1176-1:2008

Safety surface required and floor covering according to the standard
EN 1176-6:2008 and EN1176-1:2008

Aire de sécurité et revêtement du sol conformes à las normes
EN 1176-6:2008 and EN1176-1:2008

DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES
TOLERANCIAS/ TOLERANCES/ TOLERANCES: +-3%
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H = 0,5 m.
S = 12,7 m²

INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION:

Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SB/SD

Disponibilidad de repuestos/Availability of replacement parts/Disponibilité de pièces de recharge: 10 años/ 10 years/ 10 année
2 h.

Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact:
Superficie de seguridad requerida y revestimientos del suelo según

las normas EN1176-6:2008 y EN1176-1:2008

Safety surface required and floor covering according to the standard
EN 1176-6:2008 and EN1176-1:2008

Aire de sécurité et revêtement du sol conformes à las normes
EN 1176-6:2008 and EN1176-1:2008

DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES
TOLERANCIAS/ TOLERANCES/ TOLERANCES: +-3%
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H = 0,5 m.
S = 17,6 m²

INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION:

Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SB/SD

Disponibilidad de repuestos/Availability of replacement parts/Disponibilité de pièces de recharge: 10 años/ 10 years/ 10 année
2 h.

Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact:
Superficie de seguridad requerida y revestimientos del suelo según

las normas EN1176-6:2008 y EN1176-1:2008

Safety surface required and floor covering according to the standard
EN 1176-6:2008 and EN1176-1:2008

Aire de sécurité et revêtement du sol conformes à las normes
EN 1176-6:2008 and EN1176-1:2008

DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES
TOLERANCIAS/ TOLERANCES/ TOLERANCES: +-3%
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H = 0 m.
S = 12,2 m²

INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION:

Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SB/SD

Disponibilidad de repuestos/Availability of replacement parts/Disponibilité de pièces de recharge: 10 años/ 10 years/ 10 année
2 h.

Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact:
Superficie de seguridad requerida y revestimientos del suelo según

las normas EN1176-6:2008 y EN1176-1:2008

Safety surface required and floor covering according to the standard
EN 1176-6:2008 and EN1176-1:2008

Aire de sécurité et revêtement du sol conformes à las normes
EN 1176-6:2008 and EN1176-1:2008

DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES
TOLERANCIAS/ TOLERANCES/ TOLERANCES: +-3%
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H = 0,8 m.
S = 12 m²

INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION:

Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SB/SD

Disponibilidad de repuestos/Availability of replacement parts/Disponibilité de pièces de recharge: 10 años/ 10 years/ 10 année
2 h.

Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact:
Superficie de seguridad requerida y revestimientos del suelo según

las normas EN1176-6:2008 y EN1176-1:2008

Safety surface required and floor covering according to the standard
EN 1176-6:2008 and EN1176-1:2008

Aire de sécurité et revêtement du sol conformes à las normes
EN 1176-6:2008 and EN1176-1:2008

DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES
TOLERANCIAS/ TOLERANCES/ TOLERANCES: +-3%
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H = 0,5 m.
S = 15,8 m²

INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION:

Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SB/SD

Disponibilidad de repuestos/Availability of replacement parts/Disponibilité de pièces de recharge: 10 años/ 10 years/ 10 année
2 h.

Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact:
Superficie de seguridad requerida y revestimientos del suelo según

las normas EN1176-6:2008 y EN1176-1:2008

Safety surface required and floor covering according to the standard
EN 1176-6:2008 and EN1176-1:2008

Aire de sécurité et revêtement du sol conformes à las normes
EN 1176-6:2008 and EN1176-1:2008

DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES
TOLERANCIAS/ TOLERANCES/ TOLERANCES: +-3%
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H = 0,2 m.
S = 14,9 m²

INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION:

Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SB/SD

Disponibilidad de repuestos/Availability of replacement parts/Disponibilité de pièces de recharge: 10 años/ 10 years/ 10 année
2 h.

Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact:
Superficie de seguridad requerida y revestimientos del suelo según

las normas EN1176-6:2008 y EN1176-1:2008

Safety surface required and floor covering according to the standard
EN 1176-6:2008 and EN1176-1:2008

Aire de sécurité et revêtement du sol conformes à las normes
EN 1176-6:2008 and EN1176-1:2008

DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES
TOLERANCIAS/ TOLERANCES/ TOLERANCES: +-3%
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FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO
Tel. +34   93 852 10 00

FABRICANTE: ® Fundició Dúctil Benito

COTAS: mm

REFERENCIA

BENITO comprometida en su línea de mejora continua de sus productos, se reserva el derecho de modificar las medidas, materiales y/o acabados sin previo aviso.

142

B E N I T O.com

S. Modular Gavarres VM311AUTOR: Martí Franch, 2003

ESCALA: S/E

MATERIAL: Mesa formada por tablones de madera de pino. Tornillería de 
acero inoxidable. 

ACABADOS: Madera tratada en autoclave vacío-presión clase 4 contra la 
carcoma, termitas e insectos. 

ANCLAJE 
RECOMENDADO: Mediante pernos de expansión M10. 
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ANNEX 11 

CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I 

DRENATGE 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

L'objecte del present annex és estudiar les característiques climàtiques de la 

zona d'influència del projecte "Projecte de connexió i urbanització de les carreteres N-
340 i N-340a   i   del   carrer   de   ronda   al   municipi   d’Altafulla”. També té la finalitat de 

calcular els cabals de disseny de la conca que afecta a les carreteres de nova 

construcció i, d'aquesta manera, determinar les obres de drenatge a executar per 

desguassar sense problemes aquests volums d'aigua.  

 

A les dues carreteres, N-340a i Ronda Altafulla, on es projecten treballs 

d’urbanització,   el   drenatge   de   l’escorrentia   superficial està actualment controlada. 

Tanmateix,  al  tram  de  la  nacional  on  s’urbanitza  tot  un  costat  de  la  carretera  s’haurà  de  

calcular la xarxa de drenatge pertinent.  

 

Per   tant,   en   el   present   annex   s’estudiarà,   en   primer   terme,   el   sistema   de  

drenatge necessari a les carreteres de nova construcció i, després, la xarxa que es 

projecte al tram de N-340a on es construeix la nova vorera. 

 

Pel que fa a les normatives i recomanacions utilitzades i seguides en tot 

moment en el present annex, s'han considerat les següents: 

 

- Norma 5.2-IC. "Drenaje superficial" 
- Recomanacions Tècniques per a la redacció d'estudis de zones inundables d'àmbit 
local  (Guia Tècnica de l'Agència Catalana de l'Aigua)  

- Màximas lluvias diarias en la España Peninsular" (Ministerio de Fomento, 1999) 

- Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya 
 
 

2. CLIMATOLOGIA 
 

2.1. DADES GENERALS 
 

La comarca del Camp de Tarragona queda sotmesa a la circulació dels vents de 

ponent. El clima està en relació els propis del domini mediterrani, per tant les 

temperatures segueixen el seu ritme anual, semblant al descrit en qualsevol altre àrea 

litoral.  
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Les seves precipitacions tenen les característiques de ser poques, irregulars i amb 

freqüència violentes. Aquestes precipitacions depenen fonamentalment dels 

mecanismes dinàmics del mediterrani. Només en els vents s'observa una influència 

extraregional.  

 

Durant tots els mesos de l'any predominen els tipus de temps anticiclònic sobre els 

ciclònics. La diferència és més gran en les estacions solsticials (mínims pluviomètrics 

estacionals) i queda suavitzada en les estacions equinoccials (màxims pluviomètrics 

estacionals) com a resultat de la debilitació de la circulació zonal.  

 

Cal esmentar que Altafulla no disposa d'una estació meteorològica estandaritzada 

que proporcioni dades fiables, homologades pel Servei Meteorològic de Catalunya o el 

“Instituto Nacional de Meteorología”. Tot i així, Torrembarra (el municipi proper a 

Altafulla) disposa d'una estació automatitzada integrada a la Xarxa Meteorològica de 

Catalunya (XMET) i el Servei Meteorològic de Catalunya elabora anuaris de dades 

corresponents a aquesta estació.  

 

El clima d'Altafulla es caracteritza de la següent manera: 

 

- Factor de pluviositat de Lang: ens trobem dins de la zona àrida. 

- Index d'aridesa de Martonne: ens trobem en la regió de l'olivera i cereals. 

- Index de Dantin – Cereceda: ens trobem dins de la zona semiàrida. 

- Classificació climàtica segons Papadakis: Mediterrani marítim. 

 

Ens trobem, doncs, en una zona de clar clima mediterrani litoral que, en la nostra 

zona, es caracteritza per tenir precipitacions relativament escasses (la mitjana supera 

molt lleugerament els 500mm/any) i temperatures suaus, amb molt poc extrems 

gràcies a la influència reguladora del mar. 

 

 

2.2. TEMPERATURA 
 

La configuració de la comarca, àmpliament oberta al mar i amb un cinturó de 

muntanyes que les resguarden de les influències interiors, li proporcionen un règim 

tèrmic molt suau. Però, és ben cert que l'orla muntanyosa i sobre tot la unitat de 

Prades exerceix durant l'hivern una influència negativa; en efecte, quan els cims de la 
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Mussara apareixen coberts de neu descendeixen sobre el pla vents bastants freds que 

fan baixar bruscament la temperatura.  

 

Per tant, el clima d'Altafulla en quant a les temperatures és suau, poc extremat. Els 

hiverns són força suaus, amb un risc de gelades molt petit, i els estius són temperats 

(tot i que la humitat ambiental és alta i per tant proporciona una notable sensació de 

xafogor). La diferència de temperatures entre el dia i la nit és petita, rarament superant 

els 15ºC. 

 

 

2.3. PRECIPITACIONS I DÈFICITS HÍDRICS 
 

Les precipitacions, com hem comentat anteriorment, són escasses, encara que la 

característica més important, tal i com hem comentat anteriorment, és la seva 

irregularitat. L'any hídric altafullenc conté dos màxims o èpoques més plujoses 

apreciables, essent més important el tardoral (finals d'agost principis de novembre, 

essent l'octubre el mes de màxima precipitació) que el primaveral, i dos mínims 

importants: a l'hivern (desembre-febrer) i a l'estiu (juny principis d'agost). Aquesta és la 

situació mitjana estadística, no és estrany que nombrosos anys es comportin de 

manera anòmala. De totes formes, i a partir de diverses fonts d’informació, la mitjana 

anual de precipitació a Altafulla, i per tant a la nostra zona d'estudi, es pot situar en els 

525 mm. 

 

Una característica força important del clima altafullenc és que el període de més 

temperatura coincideix amb el període més sec. Es produeix, doncs, un notable dèficit 

hídric que pot estar al voltant dels 350-400 mm/any de mitjana. En la següent figura 

s'adjunta un ombroclimograma que mostra de manera gràfica el que s'ha exposat en 

les darreres línies.  
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Fig.1 Diagrama ombrotèrmic de l'estació meteorològica de la Base Aèria de Reus 

 
Font: Projecte de restauració paisatgística i ecològica del Mur Verd a Tarragona (GEPEC, 1997). Sèrie de 
30 anys 1963-1993. 
 
 

3. ESTUDI DE DRENATGE A LES CARRETERES DE NOVA CONSTRUCCIÓ 
 

3.1 CONQUES 
 

El terme es pot dividir en 12 conques superficials. A l'apèndix 1 del present annex 

s'adjunta un plànol 1:5000 amb les diferents conques. 

 

La  conca  que  afecta  a  l’àmbit  de  les  carreteres  de  nova  construcció  és la conca de 

la Rasa, la divisòria d'aigües i les superfícies que drenaran cap a la nostre carretera, i 

haurem de tenir en compte més endavant a l'apartat de Drenatge, queden 

perfectament definides al plànol de l' apèndix 2 d'aquest annex.  

 

La conca que ens afecta al projecte és la conca de la Rasa, com hem comentat 

amb anterioritat. Les característiques de la conca van ser definides i valorades en 

l'estudi, encarregat per l'Ajuntament d'Altafulla, anomenat "Pla Hidrològic d'Altafulla". 

La presentació d'aquest estudi es va realitzar l'11 d'agost de l'any 2000. A continuació 

s’adjunta  la  taula  amb les dades rellevants referides a la conca objecte  d’estudi: 
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Conca 
 

Terme 
municipal 

 
Superfície 

(m2) 

Long. 
Llera 
(m) 

Pendent 
Mitja 
(%) 

Temps 
de 

conc. 
(hores) 

 
S.U. 
(m2) 

 
S.N.U 
(m2) 

Cabal 
màxim 

(m3/seg) 

La 
Rasa 

Altafulla 4.224.625 9900 2,33 2,05 731.975 3.492.650 174,27 

Taula 1 Característiques de la conca La Rasa 
 

 

3.2  HIDROLOGIA 
 

3.2.1 Introducció 
 

L'estudi hidrològic següent té com objectiu el dimensionament de les obres de 

drenatge necessàries a les carreteres de nova construcció. Estudiarem, en un primer 

moment,  la  direcció  que  pren  l’aigua  en  cada  tram  de  la  carretera  i  quin  serà  l’element  

escollit per drenar-la.  Després,   calcularem  els   cabals   que   s’originen  en   cada   tram   i,  

finalment, comprovarem que les capacitats dels elements de drenatge són suficients 

per  desguassar  correctament  l’aigua.   

 

 

3.2.2 Càlcul de cabal de disseny 
 

El mètode de càlcul utilitzat és el que es descriu en la guia tècnica de 

"Recomanacions Tècniques per a la redacció d'estudis de zones inundables d'àmbit 

local". Es basa en la fórmula del Mètode Racional en la qual es calcula el cabal de 

referència Q en el punt de desguàs d'una conca o superfície, per tant és una manera 

conservadora de dissenyar els elements de drenatge: 

 

 

6,3
AICKQ 

  

 

on:  

 

 Q és el cabal punta en m3/s 

 C és el coeficient d'escolament de la superfície drenada 

 A és l'àrea la conca vessant, en km2 
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 I és la Màxima Intensitat Mitjana de precipitació en el període de retorn 

considerat i en un interval de temps igual al temps de concentració (Tc) 

de la conca. 

 K és el coeficient d'uniformitat, calculat de la següent manera: 

 

    14
1 25,1

25,1




Tc
TcK  

 

Pluviometria  
 

Pel càlcul de la precipitació diària (Pd) s'han utilitzat els mapes de isomàximes de 

precipitació que apareixen a la publicació "Màximas lluvias diarias en la España 

Peninsular" (Ministerio de Fomento, 1999). Aquesta publicació facilita un programa 

informàtic (anomenat Maxpluwin) que tracta la informació obtinguda d'aquests mapes, 

de manera que en funció de les coordenades UTM segons el Fus 31 d'un punt de la 

zona objecte d'estudi, i segons el període de retorn, aquest suport informàtic ens 

facilita la precipitació diària Pd.  

 

A continuació es mostra a mode d'exemple, com per a un període de retorn de 10 

anys, la Pd és igual a 112 mm/dia. 
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Fig. 2 Precipitació diària en funció de les coordenades del punt 

 

 

De la mateixa manera, per als períodes de retorn T = 100 anys i T = 500 anys la 

precipitació diària és la que es mostra a la següent taula. Les coordenades del punt 

d’estudi  és  el  mateix  que  el  que  utilitzàvem  anteriorment per a 10 anys de període de 

retorn (x = 364186; y = 4556478): 

 

 

 

 

 Intensitat de precipitació 
 

Per al càlcul de la intensitat de pluja (It) es fa servir l'expressió: 

 

     
128

28

1
1,0

1,01,0






















Tc

dd I
I

I
It

 

Períodes de Retorn (anys) Pd (mm/dia) 

T = 10 112 

T = 100 189 

T = 500 253 

Taula 2 Precipitació diària en funció del període de retorn 
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on: 

 

 It és la intensitat mitja màxima diària de precipitació, corresponent al 

període de retorn considerat (en mm/h). 

 
 Tc és el temps de concentració (en h). 

 
 I1/Id és el quocient entre la intensitat horària (I1) i la diària (Id = P'd/24). A 

Catalunya  es  pot  considerar  un  valor  mitjà  d’  11 d’acord  amb el MOPU 

(1990). 

  

El valor It és, doncs: 

 

128
28

1,0

1,01,0

11·
24
' 











CT
dPIt  

 

El temps de concentració de la conca és el temps màxim que triga l'aigua en 

recórrer-la  i  arribar  al  punt  de  desguàs  en  forma  d’escorrentiu  superficial. Per al càlcul 

de conques rurals s'utilitza la fórmula de Témez: 

 
76,0

25,0·3,0 







J
LTC  

 

on: 

 

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

 
 L és la longitud del curs principal de la conca (en km) 

 
 J és la pendent mitjana del curs principal en tant per u. 
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Coeficient  d’escolament (C) 
 

El   Coeficient   d’escolament s’expressa   en   tant   per   ú   d'aigua   de   pluja   que   es  

transforma en escorrentiu superficial, i es calcula mitjançant l'expressió. 

 

 

     
  20

00

11'/'
23'/'1'/'






PP
PPPPC

d

dd  

 

on: 

 
 Po és el llindar  d’Escolament corregit (mm) 

 
 Pd' és la Precipitació Total Diària corregida corresponent al període de 

retorn Tc (mm). Aquesta P'd es pot obtenir a partir de la Pd, multiplicant-la 

per un coeficient adimensional Ka. 

 

   dAd PKP '  

 

on: 

 

Ka = coeficient de simultaneïtat (adimensional) 

 

         1    si 21KmA   

KA =  

           
15

log1 A
    si         21KmA   

 

 

El valor de P'o s'obté en funció del tipus de sòl, d'acord amb la taula A.1.2. de 

l'Annex   1   de   les   Recomanacions   Tècniques   per   a   la   redacció   d’estudis   de   zones  

inundables d'àmbit local (GT1, Agència Catalana de l’Aigua),   multiplicant   el   valor  

resultant per un coeficient corrector regional de 1,3.  
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Els diferents grups de sòl que trobem a la taula anterior són: 

 

A. Sòls   en   què   l’aigua   infiltra   ràpidament,   encara   que   estiguin   molt   humits.  

Estan formats per sòls granulars de poca potència, bàsicament sorres i 

sorres llimoses. És en aquest grup on trobem les traces de les carreteres, 

tal  i  com  es  descriu  a  l’annex  06 del present projecte, Geologia i Geotècnia.  

B. Sòls   en   que   quan   estan   molt   humits   tenen   una   capacitat   d’infiltració  

moderada. Estan formats per estrats de sòls de potències moderades a 

grans, amb litologies franco-sorrenques, franques, franco-argilo-sorrenques 

o franco-llimoses. Normalment estan bé o moderadament ben drenats. 

C. Sòls  en  què  l’aigua  infiltra  lentament  quan  estan  molt  humits.  Estan  formats  

per sòls de poca o mitjana potència amb litologies franco-argiloses, franco-
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argilo-llimoses, llimoses o argilo-sorrenques. Són sòls imperfectament 

drenats. 

D. Sòls amb una infiltració molt lenta quan estan molt humits. Tenen estrats 

argilosos superficials o propers a la superfície. Estan pobrament o molt 

pobrament  drenats.  S’inclouen  en  aquest  grup  els  sòls  amb  nivells freàtics 

permanentment propers a la superfície i els sòls de molt poca potència 

(litosòls).  

 

 Els   nuclis   urbans   i   les   carreteres   no   s’han   de   tenir   en   compte   si   l’àrea   que  

ocupen  en  conjunt  representa  un  percentatge  menor  del  4%  de  l’àrea  total  de  la  conca. 

En cas contrari, caldrà considerar cada àrea específicament, atribuint un Po nul a les 

superfícies totalment impermeables. 

 

 Les característiques hidrològiques considerades són les següents: 

 

R.  Superfícies en què el cultiu es fa segons les corbes de nivell. 

N.   Superfícies en què el cultiu es fa segons la línia de màxim pendent.  

 

 
3.3 DRENATGE 

 
3.3.1 Introducció 

 
En aquest apartat del present annex farem referència a les diferents actuacions 

que s'han de tenir en compte per a garantir el correcte drenatge de les carreteres.  

 

En un principi, s'ha intentat desguassar tota l'aigua a través de cunetes i portar-la 

als cursos naturals existents mitjançant, en alguns casos, obres transversals de 

drenatge longitudinal per tal de portar l'aigua d'una banda a l'altre de la carretera.  

 

L’aigua  que  drena  de  la  calçada  es  desguassarà  mitjançant  les  cunetes  a  banda  i  

banda de la calçada. Pel que fa a la via per a ciclistes i a la de vianants, sempre que 

sigui possible, l’aigua  la  dirigirem  cap  a  la  cuneta  interior  de  la  via  principal.  En  el  cas  

de que el pendent transversal, degut al traçat en planta, estigui inclinat cap al costat 

contrari de la via principal, el drenatge anirà a parar a la cuneta de terra en el cas de 

trams en desmunt, o cap al terreny natural en el cas de terraplè.  
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En el document 2 del present projecte, Plànols, hi trobem la planta de drenatge on 

s’observa   la   direcció   que   pren   l’aigua   en   cada   tram  de   les   dues   carreteres   de   nova  

construcció.  En  aquest  apartat,  però,  es  descriu   la  direcció  que  pren   l’aigua  en  cada  

tram  de  les  carreteres  i  quin  serà  l’element  per  on  dirigirem  aquesta  aigua. 

 

Pel que fa a la carretera  “Continuació de la Ronda Altafulla”,  es  pot  observar  en  el  
plànol  topogràfic  com  les  corbes  de  nivell  són  quasi  perpendiculars  a  l’eix  d’aquesta,  el  

que  ens  indica  que  no  trobarem  cursos  d’aigua  que  es  dirigeixin  de  forma  transversal  a  

la carretera sinó   que   l’escolament   d’aigua   anirà   paral·lel   a   la   traça   de   la   carretera.  

D’altre   banda,   s’observa   com   la   carretera   es   troba   casi   en   tota   la   seva   traça   en  

terraplè, excepte un petit tram entre el PK 670 i 740 que hi ha desmunt. Per tant, 

l’aigua  drenarà  des  dels  punts  alts,  a  l’inici  de  la  carretera  al  PK  0  i  al  final  al  PK  750,  

cap al punt baix de la rasant, al PK 670. És en aquest punt on hi trobem la transició del 

talús   en   terraplè   a   desmunt   i   per   on   farem   sortir   l’aigua   cap   les   lleres   properes   del  

terreny natural, per el marge esquerra de la carretera. Per tant, els trams de carretera 

en  que  hi  trobem  talussos  en  terraplè  es  drenarà  l’aigua  procedent  de  la  carretera  cap  

als  marges  d’aquesta,  a  on  mitjançant  baixants  de  formigó  dirigirem  l’aigua  cap  a  les 

cunetes  de  guarda  a  peu  de   terraplè.  En  el  cas  de  desmunt,   l’aigua  procedent  de   la  

calçada i dels talussos aniran a parar a les cunetes de la via principal. Tant la cuneta a 

peu  de   terraplè  com   les  adherides  a   la  via  principal  dirigiran   l’aigua  cap  al  punt més 

baix de la traça on es desguassarà a terreny natural. Els elements de drenatge es 

descriuen  amb  més  profunditat  a  l’apartat  3.3  de  drenatge  del  present  annex.   

 

 La  carretera  “Ronda Altafulla-N340a”  la  trobem  en  direcció  gairebé  paral·lela  a  
les corbes   de   nivell,   per   tant   haurem   de   tenir   en   compte   el   drenatge   de   l’aigua  

procedent de la superfície de conca que drena cap al marge dret de la nostra 

carretera.  En  aquest  cas  hi  trobem  dos  punts  alts  a  la  rasant,  un  al  PK  458  i   l’altre  al  

final de la carretera  al  PK  970.  Pel  que  fa  als  punts  baixos,  hi   trobem  un  a   l’inici  del  

traçat al PK 0 i un altre al PK 706. També trobem tres punts de transició entre talús en 

terraplè   i   desmunt   que   aprofitarem   per   deixar   sortir   l’aigua   cap   als   cursos   fluvials  

existents per  el  marge  esquerra  de  la  carretera.  L’aigua  procedent  de  la  conca  que  va  

a parar al marge dret de la carretera, serà recollida per les cunetes de guarda a cap de 

desmunt i a peu de terraplè depenent del cas. Aquesta aigua es dirigirà als punts 

baixos on es desguassarà cap a terreny natural. En aquest costat de la carretera, es 

disposarà  d’una  cuneta  de  terra  paral·lela  al  carril  per  a  vianants,  que  drenarà  l’aigua  

procedent del talús en desmunt i de la superfície de carretera amb inclinació cap a la 
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cuneta.  En  el  cas  de  terraplè,  es  disposen  de  baixants  de  formigó  que  dirigiran  l’aigua  

procedent de la carretera cap a les cunetes a peu de terraplè. Pel que fa al marge 

esquerra de la carretera, els trams en terraplè disposaran de baixants i de cuneta a 

peu del  talús  per  drenar  l’aigua  procedent  de  la  carretera;;  i  en  els  trams  en  desmunt  hi  

trobarem  una  cuneta  de  formigó  a  on  es  dirigirà  l’aigua  transversalment  procedent  de  

la  calçada   i  del   talús.  Longitudinalment  es  dirigirà   l’aigua  cap  als  punts  més  baixos   i 

cap  als  punts  de  transició  de  talús  per  deixar  sortir  l’aigua  cap  a  terreny  natural. 

 

 

3.3.2 Drenatge longitudinal 
 

Hem de distingir entre el trams en terraplè i en desmunt de les carreteres. A la 

zona en terraplè l'aigua de la carretera vessarà mitjançant la berma cap al terreny 

natural a través de baixants de formigó disposats cada 20 metres, a on recollirem 

l'aigua mitjançant una cuneta de guarda (tipus C2 a peu de terraplè). Aquesta aigua 

anirà a parar als punts baixos de la traça o als punts de inflexió terraplè-desmunt, on 

es desguassarà cap al terreny natural.  

 

En quant a la zona en desmunt, les aigües que provenen de la conca es recolliran 

mitjançant una cuneta de guarda (tipus C2 a cap de desmunt) que les portarà cap als 

punts baixos de la traça on desguassarem l'aigua cap al terreny natural.  

 

Les aigües que provenen dels talussos en desmunt les recollirem, o bé, mitjançant 

les cunetes de calçada (tipus TTR-15), o bé a través de les cunetes de terra 

triangulars,  depenent  de  si  estem  a  un  marge  o  a  l’altre  de  la  carretera. El desguàs es 

realitzarà igualment cap als punts baixos o punts de discontinuïtat entre desmunt i 

terraplè.  

 

En els punts en   que   sigui   necessari   dirigir   l’aigua   cap   el   marge   oposat   de   la  

carretera, s'utilitzaran obres transversals de drenatge longitudinal (OTDL) compostes 

per un   col·lector   de   Φ600mm,      d’aquesta   manera   s’eviten   possibles   encastaments 

d'aigua. En els trams en que  sigui  necessari  alliberar  l’aigua  de  les  cunetes  per  tal  de  

que  la  cuneta  sigui  regularment  drenada,  es  disposarà  d’aquest  mateix  col·lector. 

 

Es construirà una arqueta de formigó en massa HM-20, amb una reixa de càrrega 

de ruptura de 40 tonelades, per tal de fer passar l'aigua de les cunetes cap als 

col·lectors  transversals  de  Φ600mm.   
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Cabal de disseny 
 
A continuació calcularem els cabals de disseny que hauran de ser drenats 

mitjançant els diferents elements de la carretera Ronda Altafulla – N340. A la carretera 

Continuació de la Ronda Altafulla les aigües que desguassaran pels diferents elements 

de drenatge seran menors a les calculades a continuació, per tant podrem concloure 

que el disseny és vàlid per les dos carreteres.  

 

Per realitzar els càlculs  del   cabal   de  disseny  s’utilitzarà  el  Mètode  Racional,   tal   i  

com havíem comentat anteriorment. Haurem de distingir les diferents superfícies de la 

conca, talussos i carretera que drenin en una direcció diferent per tal de calcular de 

forma apropiada els diferents elements de drenatge. Per aconseguir-ho, a continuació 

distingirem entre el marge esquerra i el dret de la carretera, en el sentit ascendent dels 

punts quilomètrics.  

 

Al  marge  dret  de   la  carretera  hi   trobem  que   l’aigua  procedent  de   la  conca  drena 

directament a les cunetes de guarda en els talussos de terraplè i desmunt. Per tant, 

haurem de calcular quin es aquest cabal i, posteriorment, comparar-lo amb la capacitat 

de les cunetes.  

 

L'àrea de la conca a drenar és de 264099,4 m2, tal i com s’observa  a   la  següent  

figura.  A  l’apèndix  II  d’aquest  annex  s’adjunta  el  plànol  amb  l’afectació  de  la  conca  al  

present projecte. 
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Fig. 3 Àrea de la conca que drena cap a la carretera 

 

 

Els resultats obtinguts del càlcul del cabal es presenten a continuació: 

 

6,3
AICKQ 

  

  

128
28

1,0

1,01,0

11·
24
' 











CTdPIt     amb P'd = 112 mm/dia ;  

 
76,0

25,0·3,0 







J
LTC  

 

Tc = 0,22 hores  (con L = 360 m i J = 2,33 %) 
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Per tant,  It = 120,17 mm/h 
 

 

     
  20
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23'/'1'/'
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PPPPC

d

dd  ;        

 

 

Po: segons l'Annex 1 de les Recomanacions Tècniques per a la redacció d'estudis 
de zones inundables d'àmbit local, i tenint en compte que la superfície de terreny a la 

que ens referim està classificada com a grup A i l'ús del sòl és rotació de conreus 

densos,  

 

 
 

P'o = 1,3·Po = 1,3 · 42 = 54,6 mm 
 
 

Per tant, C = 0,15 
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El coeficient d'uniformitat és:  

 

14
1 25,1

25,1




Tc
TcK  = 1,05 

 

Finalment, el cabal de la conca que haurà de suportar la cuneta de guarda 

(tipus C2) situada al cap del talús en desmunt o a peu de terraplè és: 

 

6,3
AICKQ 

  = 1,43 m3/s 

 

Aquest  cabal  és  el  que  prové  de  la  conca  “La  Rasa”.  Tanmateix,  en  el cas de 

talús en terraplè hauríem  d’afegir  el  cabal  d’aigua  que  prové  de  la  carretera.  En  aquest  

cas es tracta del tram entre el PK 300 i el 490, a on la superfície que s’hauria de tenir 

en compte és la del carril de vianants i de ciclistes, pel que fa a la carretera (ja que la 

calçada drena cap a la cuneta interior),   i   l’àrea  del   talús.  Realment  el  cabal  que  s’ha  

calculat anteriorment està del costat de la seguretat ja que, per una banda el Mètode 

Racional   és   conservador   per   sí   mateix,   i   per   l’altre,   al   llarg   de   la   traça   es   disposa  

d’obres  transversals  de  drenatge  longitudinal  que  van  buidant  les  cunetes.  Per  tant  es  

creu suficient el cabal de 1,43 m3/s per dimensionar les cunetes de guarda. 

 

A  la  part  en  desmunt  que  va  des  del  PK  540  fins  al  880,  l’aigua  de  la  carretera  i  

la   provinent   dels   talussos   s’ha   de   dirigir   mitjançant   les   cunetes   de   calçada   i   la   de  

terres. Aquest tram té la problemàtica de que té un punt baix al PK 705. Hi han 

diverses  solucions  per  aconseguir  drenar  l’aigua  en  aquest  tram  de  carretera,  són  les  

següents: 

 

 Canvi de la rasant en alçat: aquest cas estudia la variació de la rasant 

augmentant la cota del punt baix fins arribar a la cota de terreny, de forma 

que podem drenar directament cap a terreny natural. Aquesta solució 

produeix errors en el traçat segons la normativa 3.1 IC Traçat. Produeix 

errors en els paràmetres mínims i en la compatibilitat planta-alçat del traçat. 

A més, el moviment de terres del projecte quedaria descompensat i 

tindríem que demanar terres de préstec, amb el que això suposa en el 

aspecte econòmic. Igualment,  la  cota  d’inici  i  final  de  la  rasant  està  definida  

pel ferm existent, la qual cosa dificulta la possibilitat de realitzar una 

modificació de la rasant.  
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 Drenatge transversal mitjançant un col·lector de 600mm: aquesta solució 

pretén  dirigir   l’aigua  des  del   punt   baix   fins  a   terreny  natural   a   través  d’un  

col·lector amb contrapendent. Aquesta solució no és adient tenint en 

compte el terreny a banda i banda de la carretera, ja que necessitaríem 

molta excavació per poder fer sortir el col·lector amb un 1,5% de pendent 

per  dirigir  l’aigual. Ens  hauríem  d’allunyar  aproximadament  100  metres  per  

poder fer sortir   l’aigual,  una  distancia  que  desaconsella   totalment  aquesta  

solució tenint en compte aspectes tant funcionals com econòmics. 

 

 

 Filtrar   l’aigua   pel   terreny:   aquesta   solució   pretén   dirigir   l’aigua   cap   a   la  

cuneta de terres i, com que a la traça de la carretera tenim sorres llimoses 

molt permeables, deixar que filtri directament pel terreny.  

 

  

 

La última solució és la que es tindrà en compte en el present projecte ja que els 

terrenys  que  hi   trobem  permeten  realitzar  aquest  drenatge  d’infiltració gràcies a seva 

alta permeabilitat. La   normativa   5.2   IC   de   “Drenaje superficial”   contempla   aquesta  
possibilitat però indica que quan sigui precís desaiguar per infiltració a un terreny 

permeable, es distribuirà el cabal de forma que la velocitat sigui reduïda. A continuació 

calculem  el  cabal  que  s’ha  de  drenar   i  veurem  si  es  possible  portar  a   terme  aquesta  

actuació. A la següent figura s’observa  la  superfície  que  serà  necessària drenar: 
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Fig. 4 Superfície que drena cap a la carretera 

 

 La longitud de la llera principal és de 340 metres i la pendent mitja del 5%.  

 

 Hem de tenir en compte la superfície de carretera per un costat i la del talús per 

un altre, ja que el tipus de terreny és  diferent   i   l’escolament  varia.  A   la  superfície  de  

talús tindrem en compte els mateixos valors que veiem anteriorment, amb 

Po=42mm/dia. Pel que fa a la carretera, al ser sòl impermeable es tindrà en compte un 

coeficient  d’escolament  d’1.   

 

 Per tant, calcularem el cabal provinent de cada una de les superfícies i després 

les sumarem. Es   té  en  compte   tota   l’àrea  de   la  carretera,   farem   la  suposició  de  que  

tota la superfície es drenarà per una sola cuneta de terres. Tanmateix, disposarem 

d’aquesta   cuneta   a   banda   i   banda   de   la   carretera   per   tal   de   que   la   infiltració   en   el  

terreny es realitzi amb la menor aigua possible (drenant una meitat de la carretera i el 

seu  talús  a  una  cuneta,   i   l’altre  meitat  a   l’altra).    A la següent taula es presenten els 

resultats: 
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 Àrea (m2) Tc (h) K C I (mm/h) Q(m3/s) 

Talús 6302 0,18 1,045 0,15 133,39 0,0377 

Carretera 6698 0,18 1,045 1 133,39 0,24 

Total 13018,5 - - - - 0,28 
Taula 3 Presentació de resultats 

 

 El cabal que haurem de suportar amb la cuneta de terres és de 0,28 m3/s. Al 

següent apartat es realitza el càlcul de capacitats de cada cuneta. 
 

3.3.3 Cunetes 
 

El càlcul del cabal màxim que és capaç de desguassar una cuneta, per a una 

secció i pendent determinades, es realitza en règim uniforme per aplicació de la 

fórmula de Manning: 

 

   KJRSSvQ  2/13/2  

A on: 

 

Q  Cabal màxim (m3/s)  

v  velocitat de la corrent (m/s) 

S  àrea de la secció mullada (m2) 

R  radi hidràulic de la secció mullada (m)  

J  pendent longitudinal (m/m) 

 K coeficient de rugositat o invers del nombre de Manning (m1/3/s)  

 

Les cunetes contemplades pel present projecte, com s'ha comentat 

anteriorment, són les següents: 

 

•  Cuneta revestida de formigó TTR-15: Cuneta revestida amb 15 cm de formigó HM-

20. La seva amplada és 1,5 m i té 24 cm de fondària; talús descendent des de la calçada 

1:6.  Sota  la  cuneta  s’ha  disposat  un  drenatge amb una base de formigó HM-20 de 10 cm, 

un tub dren ranurat de PVC de diàmetre 110 mm recobert amb material filtrant i geotèxtil 

anticontaminant. 

 

•  Cuneta revestida de formigó C-2: (cuneta de guarda): té 1,5  m  d’ample  superior,  0,5  

m  d’ample  inferior  i  0,5  m  de  profunditat,  amb  talussos  interiors  1H:1V.  Amb  làmina  de  butil  

a sota per evitar filtracions en cas de trencament de cunetes. 
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 •  Cuneta de terres sense revestir: cuneta   feta   a   l’excavació   de   forma   triangular   de  
base 0,6 m i altura 0,6 m. Es troben paral·leles al carril per a vianants. Aquesta cuneta no 

es revesteix ja que haurà de filtrar les aigües superficials en el tram en desmunt de la 

carretera Ronda Altafulla – N340.    

 

La cuneta de guarda és revestida 10 cm ja que en els trams en què utilitzem 

aquest tipus de cuneta, el pendent d'aquesta és o relativament gran (6 %) o bastant 

petit (1,56%), la qual cosa fa pensar que necessitarem el revestiment per donar 

velocitat a l'aigua quan el pendent sigui petit i necessitarem el revestiment quan el 

pendent sigui gran per tal de no erosionar el terreny (si féssim la cuneta de terra).   

 

La capacitat de cada una de les cunetes esmentades anteriorment és: 

 

Taula 4 Capacitat de cada cuneta 
 

Queda comprovat com les cunetes tenen capacitat suficient per drenar els cabals 

de  disseny  en  cada  cas,  sense  necessitat  de  disposar  d’un  col·lector  a  sota  la  cuneta. 

 

Cuneta Cabal de disseny 
(m3/s) 

Capacitat mínima 
(m3/s) 

Capacitat 
màxima (m3/s) 

TTR-15 0,28  0,34 0,66 

C2 1,43 2,08 4,08 

Cuneta terra  0,28 0,49 0,58 

Taula 5 Capacitat de cada cuneta 
 

Pel que fa al punt crític que comentàvem anteriorment, en el que ens queda un 

punt baix entre talussos de desmunt, la capacitat de la cuneta de terres està 

sobradament   dimensionada   per   la   qual   cosa   no   tindrem   problemes   en   el   cas   d’un  

xàfec més intens del que es normal.  

Cuneta Secció 
(m2) 

Perímetre 
(m) 

Pendent 
Màxim 

(%) 

Pendent 
Mínim 

(%) 

N 
Manning 

Q 
màxim 
(m3/s) 

 

Q 
mínim 
(m3/s) 

 

Vmàx 
(m/s) 

 

Vmín 
(m/s) 

 

TTR-15 0,18 1,707 6 1,56 0,015 0,66 0,34 3.65 1.86 

C2 0,5 1,414 6 1,56 0,015 4,08 2,08 8,17 4,16 

Cuneta 
terra  

0,18 1,34 6 4,53 0,020 0,58 0,49 3,78 2,72 
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Per  tal  d’estar  més  del  costat  de  la  seguretat,  s’ha  buscat  el  valor  màxim  de  pluja  

registrat a la zona  objecte  d’estudi  durant  42  anys.  Aquesta  informació  s’ha  estret  de  

INUNCAT,  “Plan especial de emergencias para inundaciones”. 
 

 
 

 S’observa   que   la   dada   va   ser   registrada   a   Torredembarra,   el   municipi   veí  

d’Altafulla. Calculem el cabal de disseny que hauríem de drenar a través de la cuneta 

de  terra  en  el  cas  d’una  pluja  de  171,2  l/m2. 

 

 Àrea (m2) Tc (h) K C I (mm/h) Q(m3/s) 

Talús 6302 0,18 1,045 0,15 203,89 0,056 

Carretera 6698 0,18 1,045 1 203,89 0,40 

Total 13018,5 - - - - 0,456 
Taula 6 Cabal a drenar a través de la cuneta de terra 

 

 Inclús  en  aquest  cas  extrem,  la  cuneta  de  terres  seria  capaç  de  drenar  l’aigua  

dels talussos i la carretera ja que el cabal de disseny (0,46 m3/s) és menor a la 

capacitat de la cuneta (0,49-0,58 m3/s).  
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S’ha  de tenir en compte que la superfície a drenar, en realitat, és la meitat de la 

que hem suposat ja que disposem (en aquest tram) de cuneta de terres a banda i 

banda de la carretera. 

 

A  més,   per   tal   d’assegurar-nos  de  que   la   filtració  de   l’aigua  per   la   cuneta de 

terres en el tram en qüestió es realitza ràpidament es projecte una rasa de dimensions 

3,0x0,60x1,0 m en el punt més baix de la rasant, en la que es dipositarà material 

format per fragments de roca de dimensions aproximadament de 100mm. La 

disposició d’aquest   pedraplè   augmentarà   la   permeabilitat   de   manera   que   si   es  

produeix una pluja amb intensitat violenta la infiltració en el terreny sigui més ràpida i 

no  es  produeixin  estancacions  d’aigua. 

 

 

3.3.4 Obres transversals de drenatge longitudinal 
 

Com s'ha comentat anteriorment, les aigües que necessitem portar d'un cantó a 

l'altre de la carretera es farà mitjançant un col·lector de desguàs de 600 mm de 

diàmetre o obra transversal de drenatge longitudinal, que es disposa en els punts de la 

traça que són adequats per les condicions topogràfiques (es pot observar en els 

plànols de drenatge). Aquesta aigua es dirigirà cap a les lleres naturals o artificials a 

on  l’aigua  aniria  normalment si no hi existís la carretera. 

 

Els col·lectors són de formigó vibro premsat, en els trams on la conducció 

creua sota la calçada, es protegeix mitjançant un envoltant de formigó en massa de 20 

cm d'espessor. 

 

La capacitat d'aquest col·lector és la següent: 
 

 
Taula 7 Capacitat del col·lector 

 

Podem observar com aquesta capacitat és suficient per tal de portar les aigües 

d'una banda a l'altre ja que és major que els cabals de disseny de les aigües que es 

drenen a les carreteres.  

 

Col·lector Secció 
m2 

Perímetre 
m 

pendent 
 

N 
Manning 

Q 
m3/s 

 
Ø600 0,283 1,885 0,04 0,015 1,06 
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L'aigua passarà de les cunetes cap als col·lectors a través d'uns pous-bonera 

(veure els plànols de detall del drenatge). 

 

 

4. DRENATGE A LA ZONA URBANITZADA 
 

La zona de urbanització de la Ronda Altafulla prevista en el present projecte es 

troba totalment connectada a la xarxa de sanejament existent i els treballs que es 

realitzen  d’ordenació  i  implantació  del  nou  carril  reservat  per  a  ciclistes no modifiquen 

en res aquest drenatge. Pel que fa a la nacional 340a passa el mateix, el drenatge 

està totalment aconseguit, a   l’inici amb cunetes a banda i banda de la carretera i al 

tram urbà amb la xarxa de sanejament. Tanmateix, a les zones on actualment hi 

trobem cunetes i el projecte té previst la construcció de vorera, que es pot observar als 

plànols com això ens passa a dos petits trams de la nacional, haurem de procedir a la 

demolició   de   les   cunetes   i   la   implantació   d’embornals.   A   més, en el tram de 

urbanització del marge esquerra de la carretera, en sentit Tarragona, també haurem 

de tenir en compte el seu drenatge mitjançant diferents embornals disposats al llarg de 

la traça. 

 

En aquest últim tram, actualment es troben diferents embornals disposats al 

costat  de  la  vorera  existent  que  recullen  l’aigua  procedent  d’aquesta  i  de  la  meitat  de  la  

calçada, mitjançant el bombeig.  L’altre  meitat  drena  cap  a  l’altre banda no urbanitzada 

de la carretera on hi trobem una cuneta. El present projecte pretén urbanitzar aquesta 

part de la nacional construint una vorera i canviant la forma de drenatge en aquest 

costat. 

 

Les  voreres  s’han  dissenyat  amb  una  pendent   transversal  del  1,5%  de   forma  

que  condueixin  l’escorrentia generada en elles cap a les calçades, canalitzant aquesta 

aigua a través de les rigoles fins als embornals i aquests es connectaran a la xarxa de 

sanejament.  

 

Val a dir que el planejament urbanístic indica, tal i com podem observar al 

plànol que  s’adjunta  a l’annex de planejament urbanístic, que les noves urbanitzacions 

es planejaran amb xarxa separativa de pluvials i residuals. També indica que els 

col·lectors previstos per a la xarxa de pluvials seran de 1,2 metres de diàmetre.  
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Per tant, es projectaran aquest tipus de col·lectors tenint en compte el 

planejament urbanístic municipal i amb la previsió de que hi hagin futures 

urbanitzacions que també connectin la xarxa de clavegueram a la projectada al 

present projecte. 

 

El disseny de la xarxa d’embornals   s’ha   realitzat   tenint   en   compte   l’àrea   que  

cobreix cadascun i calculant el caudal que haurà de drenar. La connexió  d’aquests fins 

al col·lector es farà amb tubs de PVC de diàmetre 300 mm amb recobriment de 

formigó HM-20.  

 

4.1 CÀLCUL DEL CABAL  
 

Per calcular els  cabals  que  s’hauran  de  drenar  en  els  diferents  trams  hem  de  

definir la   superfície   d’afectació.   A   la   següent   figura   s’observa   quina   és   aquesta  

superfície en cada un dels tres trams on es disposarà de la nova xarxa de 

clavegueram.  

 

 

 
Fig.5. Superficie on es disposarà la nova xarxa de clavagueram 

 

 

El  càlcul  del  cabal  es  realitzarà  seguint  el  “Mètode  Racional”,  tal  i  com  fèiem  en  

els anteriors capítols. En  la  següent  taula  es  presenten  els  resultats  obtinguts.  S’ha  de  

tenir  en  compte  que  el  coeficient  d’escolament  s’ha  pres  1  ja  que  estem  a  sòl  urbà,  és  

a dir totalment impermeable. A més, la precipitació diària torna a ser 112mm/dia ja que 

el seu càlcul es realitza per un període de retorn de 10 anys.  

 

 

 

on:  

 

6,3
AICKQ 
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 Q és el cabal punta en m3/s 

 C és el coeficient d'escolament de la superfície drenada 

 A és l'àrea la conca vessant, en km2 

 I és la Màxima Intensitat Mitjana de precipitació en el període de retorn 

considerat i en un interval de temps igual al temps de concentració (Tc) 

de la conca. 

 K és el coeficient d'uniformitat, calculat de la següent manera: 

 

    
 

 

 

Tram Àrea 

(m2) 

L (m) J(m) Tc (h) K C I (mm/h) Q(m3/s) 

Tram 1 477,15 63,9 2,5 0,039 1,03 1 276,55 0,0378 

Tram 2 1152,27 118,2 3,8 0,066 1,03 1 217,34 0,072 

Tram 3 4942,39 478,5 0,62 0,377 1,05 1 90,18 0,13 

Taula 8 Càlcul del cabal a cada tram 
 

 

4.2 CÀLCUL DEL COL·LECTOR 
 

 A continuació es verifica si el col·lector que es projecta suporta el cabal 

hidrològic calculat anteriorment. Per calcular la capacitat realitzem els mateixos càlculs 

que fèiem per calcular la capacitat de les cunetes, és a dir, mitjançant la fórmula de 

Manning-Strickler.  

    

A on: 

 

Q  Cabal màxim (m3/s)  

v  velocitat de la corrent (m/s) 

S  àrea de la secció mullada (m2) 

R  radi hidràulic de la secció mullada (m)  

J  pendent longitudinal (m/m) 

 K coeficient de rugositat o invers del nombre de Manning (m1/3/s)  

 

14
1 25,1

25,1




Tc
TcK

KJRSSvQ  2/13/2
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Taula 9 Característiques del col·lector 
 

  

La capacitat del col·lector supera sobradament els cabals de disseny que hi 

trobem. Encara  que  el  col·lector  es  troba  sobredimensionat,  l’elecció  d’aquest  es  troba  

clarament definida al planejament urbanístic del municipi per futures urbanitzacions.  

 

 La velocitat en el col·lector es menor als 6 m/s pel que es considera una 

velocitat adequada per la xarxa de pluvials.  

 

4.3  CÀLCUL  DE  L’EMBORNAL 
 

 Els embornals que es disposen seran els mateixos que hi trobem a Altafulla. 

Són tipus ondulats tal i com  s’observa  a  la  següent  figura: 

 

 

 

L’embornal   és   de   fundició dúctil 

GGG40, pesa 26.621Kg i la clase 

és C-250. 

 

 

 
Fig 6. Embornal que es col·locarà 

 

 Les dimensions les trobem al plànol de detall de drenatge, al document 2 del 

present projecte. 

 

Per  tal  d’adequar  de  forma  apropiada  els  embornals  en  cada  tram,  veurem on 

estan disposats els existents i situarem els nous just al davant. Els actualment situats 

als  trams  objecte  d’estudi  es  troben  separats  una  distancia  de  15  metres.   

 
Secció 

(m2) 
Perímetre 

(m) 
Pendent 

(%) 

N 
Mannin

g 

Q 
(m3/s) 

 

V 
(m/s) 

 

Col·lector 
(1,2m) 

1,13 3,77 2 0,015 4,77 4,22 
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Per  tant,  al  tram  3  on  s’urbanitza  el  marge  esquerra  de  la  nacional,  hi  trobem  30  

embornals disposats cada 15 metres, i 30 pous de registre. Al document 2 del present 

projecte  s’observa  la  distribució  dels  diferents  elements  de  drenatge. 

 

Cada embornal cobreix una superfície de 170 m2, per tant la capacitat dels 30 

embornals serà suficient per drenar el cabal de disseny a aquest tram.  

 

 

Superfície drenada pels embornals 
(m2) 

Total superfície a drenar (m2) 

5100 4942.39 

Taula 10 Comparació de les superficies drenades i a drenar pels embornals 
 

 

Pel que fa als altres dos trams més petits, el número 1 i el 2, es disposen 

igualment embornals cada 30 i 15 metres respectivament. A la següent taula es 

mostren els resultats. 

 

 Nº embornals 
Nº pous 
registre 

Sup. Drenada 
pels emb. (m2) 

Sup. Total a 
drenar (m2) 

Tram 2 11 8 1870 1152,27 

Tram 3 3 3 510 477,15 

Taula 11 Elements de drenatge als trams 2 i 3 
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APÈNDIX II 

 

 AFECTACIÓ A LA ZONA DE 

PROJECTE DE LA CONCA "LA 

RASA"  I  ZONA  D’AFECTACIÓ  ALS  

EMBORNALS DE LA 

URBANITZACIÓ 



ÀREA = 264099,4 m2



ÀREA = 477,15 m2
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1. INTRODUCCIÓ 
 
 El present annex té com a objectiu el disseny de les instal·lacions d’enllumenat  

per al projecte “Projecte  de  connexió  i  urbanització  de  les  carreteres  N-340 i N-340a i 

del  carrer  de  ronda  al  municipi  d’Altafulla”.   

 

2. NORMATIVA 
 

 Es  compleix  el  reglament  d’eficiència  energètica  en  instal·lacions  d’enllumenat  

exterior ITC EA-01 i ITC EA-02, aprovat per Real Decret del 1890/2008.  

  

 També   s’ha   tingut   en   compte   les   recomanacions   d’enllumenat   per   a   vies  

ciclistes  del  “Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya”. 
 

3. SITUACIÓ ACTUAL 
 

 Actualment la N-340a i la Ronda Altafulla es troba totalment il·luminada. Per 

tant,  els  treballs  d’urbanització  aprofitaran  la  xarxa  actual  d’enllumenat  ja  que,  segons  

el  manual  de  vies  ciclistes,  aquest  tipus  de  vies  tindrà  el  mateix  nivell  d’enllumenat  que  

la calçada. Tanmateix, el tram en que es construeix la nova vorera i per on discorre un 

dels  sentits  del   carril  bici   s’haurà  de   tenir  en  compte  en  el  disseny  de   la  nova  xarxa  

d’enllumenat.   

 

 Pel que fa a les carreteres de nova construcció, es preveu una xarxa 

d’enllumenat  per  il·luminar  tant la via reservada per a ciclistes com la de vianants. La 

calçada es considera suficient il·luminar-la amb ulls de gat. 

 

4. DISSENY  DE  LA  NOVA  XARXA  D’ENLLUMENAT 
 

 Al present projecte hi trobem dos tipus  d’enllumenat  diferent: 

 

 Xarxa  d’enllumenat  a  les  carreteres de nova construcció. 

 Xarxa  d’enllumenat  a  la  zona  de  urbanització.   

 

 A  més,  hem  de  tenir  en  compte  que  a   la  zona  de  urbanització,  on  s’haurà  de  

implantar   la   nova   xarxa   d’enllumenat,   hi   trobem   voreres   de   dos   amplades   diferents, 

1,9m i 4,7m. 
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 Els càlculs lumínics de la distribució i tipus de lluminàries per a la obtenció dels 

paràmetres mínims de il·luminació es realitzaran mitjançant el programa de càlcul 

d’enllumenat   DIALux.   Per   a   la   realització   dels   càlculs   s’ha   considerat   la   situació de 

servei aplicant un factor de manteniment de 0,75. Els resultats obtinguts en cadascun 

dels   tres   casos   que   hi   trobem   al   present   projecte   s’adjunten   a   l’apèndix   II   d’aquest  

annex. 

 

 

4.1 XARXA  D’ENLLUMENAT  A  LES  CARRETERES  DE  NOVA  CONSTRUCCIÓ 
 

 La  xarxa  d’enllumenat  serà  la mateixa tant a la carretera Ronda Altafulla-N340a 

com a la Continuació de la Ronda Altafulla. Es dissenyen fanals unilateralment, amb 

dos lluminàries per màstil, cada 10 metres de forma que quedin situats entre la 

plantació   d’arbres,   que   també   es   disposa   cada deu metres. Així, es disposa 

l’enllumenat  entre  la  via  per  a  ciclistes  i   la  de  vianants,  tal   i  com  es  pot  observar  a  la  

següent figura. 

 

 
Fig.1 Enllumenat per carril bici i de vianants 

 

 

 

 Les columnes seran troncocòniques amb una alçada de 4,5 metres i són tipus 

CAM de SIMON lighting. El   fust   serà   de   xapa   d’acer   al   carboni   amb   una   placa  

d’assentament   d’acer   215x300mm amb reforç anular i cartel·les. Té un acabat 

galvanitzat i el diàmetre en punta és de 60mm. Es subministra amb perns  d’ancoratge i 
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plantilla. La fonamentació es construirà amb formigó HM-20 de 0,5x0,5x0,7m. A 

l’apèndix  I  d’aquest  annex  es  troba  la  fitxa  tècnica  del  tipus  de  columna  utilitzada.   

 

 Les   lluminàries   que   s’utilitzen   són   d’alta   eficiència   energètica   i   mínima 

contaminació lumínica.  A  l’apèndix  I  del  present  annex  i  trobem  la  fitxa  tècnica  de  les  

lluminàries, encara que les seves característiques principals són les següents: 

 

 Fabricant:    SIMON lighting 

 Model:     ZANCT 1XST70 E27 GTF 

 Dimensions:    0.725x0.320x0.185m 

 Flux lluminós:     3500 lm 

 Potència:     50W 

 Color de llum:    1754K 

 Llàntia:    Vsap de 50W 

 Grau de protecció al conjunt òptic: IP66 

 

 

4.2 XARXA  D’ENLLUMENAT  A  LA N-340a 
 
 Al   llarg   de   la   nacional   340a   hi   trobem   una   xarxa   d’enllumenat   actual   i   que 

funciona correctament. Per tant, els carrils reservats per a ciclistes estan suficientment 

il·luminats,  com  s’ha  comentat  anteriorment.  Tanmateix,  el  tram  en  que  es  construeix  

la nova vorera i un dels carrils bici estan projectades a una zona no suficientment 

il·luminada  i  que  s’ha  de  tenir  en  compte. 

 

 Aquest tram té una part amb un ample de vorera de 1.9 m i un altre amb 4,7m, 

la qual cosa varia el tipus d’il·luminació.   

 

4.2.1 Vorera  d’ample  4,7  m 
 

 En  aquest  cas  haurem  d’il·luminar  la  vorera  de  4,7m  i  el  carril bici de 1,5m. Es 

dissenyen  fanals  sobre  la  vorera  cada  16  m  i  estan  situats  entre  la  plantació  d’arbres 

tal   i  com  s’observa  a   la  següent  figura.  Estan  disposats  unilateralment  amb  una  sola  

lluminària per màstil.  
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Fig. 2 Enllumenat vorera i carril bici 

 

 

  Les columnes seran troncocòniques amb una alçada de 6 metres i són tipus 

CAM   de   SIMON   lighting.   El   fust   serà   de   xapa   d’acer   al   carboni   amb   una   placa  

d’assentament   d’acer   215x300mm   amb   reforç   anular   i   cartel·les.   Té   un   acabat 

galvanitzat  i  el  diàmetre  en  punta  és  de  60mm.  Es  subministra  amb  perns  d’ancoratge  i  

plantilla. La fonamentació es construirà amb formigó HM-20 de 0,5x0,5x0,7m.  

 

 Les   lluminàries   que   s’utilitzen   són   d’alta   eficiència   energètica   i   mínima  

contaminació lumínica. Les característiques principals són les següents: 

 

 

 Fabricant:    SIMON lighting 

 Model:     ZANCT 1XST70 E27 GTF 

 Dimensions:    0.725x0.320x0.185m 

 Flux lluminós:     4500 lm 

 Potència:     50W 

 Color de llum:    1754K 

 Llàntia:    Vsap de 50W 

 Grau de protecció al conjunt òptic: IP 66 
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4.2.2 Vorera  d’ample 1,9 m 
 
 En  aquest  tram  l’amplada  que  s’il·lumina  és  la  del  carril  bici,  1,5m,  i  la  vorera  de  

1,9m. Les característiques dels fanals són els mateixos que els utilitzats per a la vorera 

de 4,7m. 

 

 

5. INSTAL·LACIÓ  DE  L’ENLLUMENAT 
 

 Les   connexions   d’alimentació   es   realitzaran   d’acord   a   les   especificacions  

particulars   de   la   companyia   subministradora   d’energia,   prenent   com   a   requisit   bàsic  

que les caigudes de tensió no sobrepassin el 1%, i que la secció ha de ser constant a 

tota a traça.  

 

 Com   les   llànties   projectades   són   de   descarrega,   s’ha   de   considerar   una  

potència mínima de 1,8 vegades la potencia en vats de les llànties. A més, el factor de 

potencia de cada punt de llum haurà de ser corregit per aconseguir un valor major o 

igual a 0,9 i amb una caiguda màxima del 3%. 

 

 Els   quadres   nou   de   control   d’enllumenat   es   disposaran   en   una   envolvent  

mínima de IP 66   i   les   línies  d’alimentació  disposaran  de  proteccions  pròpies   (tall   de  

sobreintensitats, sobrecarregues i curtcircuits), personals (interruptors automàtics, 

magnetotèrmics i diferencials) i de xarxa de terra comú.   

 

 El   dimensionament   dels   conductors   s’ha   realitzat,   com   hem   comentat  

anteriorment, de manera que la caiguda màxima de tensió sigui inferior a la màxima 

admissible  d’un  3%  des  de   l’origen fins a qualsevol punt de la instal·lació. Les línies 

d’alimentació  disposaran  de  conductors  de  coure i tensió assignada de 0,6/1 KW.  

 

 La col·locació de les columnes es realitzarà sobre una base de formigó HM-20, 

la qual  tindrà  la  cara  superior  per  sota  de  la  cota  del  terreny.  S’haurà  de  disposar  els  

elements  d’ancoratge  de  manera  que  quedin  enrasats  amb  el  formigó.   

 

 Les canalitzacions es realitzaran en rases de 40x60cm, amb tubs flexibles de 

polietilè de 110 mm de diàmetre,  que  s’utilitzaran  únicament  per   l’enllumenat  públic   i  

es  disposarà  d’un  altre  tub  buit  per  futurs  serveis.   
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 Els tubs es col·locaran sobre estrats de sorra i coberts pel mateix material, es 

pot utilitzar la terra excedent que hem previst en el moviment   de   terres,   i   s’ha   de  

compactar al 95% del Próctor Modificat. 

 

 La  xarxa  d’enllumenat  i  la  implantació  de  les  diferents  lluminàries,  connectades  

als  quadres  de  comandament,  s’observen  al  document  2  del  present  projecte,  Plànols.   
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PUNTOS DE LUZ Y SOPORTES

FICHA TÉCNICA

ACABADO

estándar: galvanizado

consultar: especial y RAL bajo demanda

FUSTE
troncocónico

PUERTA DE REGISTRO
con marco de refuerzo exterior

CERTIFICACIÓN
fabricado según normas vigentes

homologado por: AENOR

DATOS TÉCNICOS

PUERTA
PLACA DE 
ASIENTO

PERNOS

ALTURA 
BASE

X Y Z A B Métrica Long.

4.000 102 162 410 215 300 M16 500

5.000 102 162 410 215 300 M16 500

6.000 102 162 410 215 300 M18 500

7.000 102 162 410 285 400 M20 500

8.000 140 192 440 285 400 M20 500

9.000 140 192 440 285 400 M20 500

10.000 140 192 440 285 400 M22 600

12.000 140 192 440 285 400 M22 600

Materiales
Fuste:

chapa de acero al carbono.

Placa de asiento:

chapa de acero con refuerzo anular y 

cartelas.

Acabado
Galvanizado por inmersión en caliente.

Construcción
Soporte fabricado en un solo tramo.

Fijación luminaria
Fijación en punta: por terminal cilíndrico 

del mismo diámetro en punta que el fuste 

(Ø 60 ó 76 mm).

Diámetros superiores acabado cónico.

Los modelos cuya referencia termina 

en P50 se suministran con la punta 

para el acople de luminaria reducida a 

50 mm Los modelos cuya referencia 

termina en M60 se construyen a partir 

de tubo troncocónico acabado en punta 

Ø76 y van provistos de un manguito de 

Ø60 mm.

IP/IK
IP 3X.

Para conseguir IP44 es necesario utilizar 

caja de conexiones interna con IP44 (no 

suministrada con la columna).

IK10.

Observaciones
Se suministra con pernos de anclaje y 

plantilla.

Columna troncocónica de hasta 12m, fabricada en un solo 
tramo. Puerta de registro con marco de refuerzo exterior y placa 
con cartelas.

Im
p

re
s
o

: 
2

0
1

3
-0

4
-1

0

CAM
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PUNTOS DE LUZ Y SOPORTES

REFERENCIAS BASE

H ( mm) Ød MANGUITO ESPESOR CÓDIGO DESCRIPCIÓN

4.000 60
76

–
60

3
3

CAM04603
CAM04763M60

CAM 4 B d60 M16X500STF GV

CAM 4 B d76 M16X500STF GV M60

5.000 60
76

–
60

3
3

CAM05603
CAM05763M60

CAM 5 B d60 M16X500STF GV

CAM 5 B d76 M16X500STF GV M60

6.000 60
50
76

–
–
60

3
3
3

CAM06603
CAM06603P50
CAM06763M60

CAM 6 B d60 M18X500STF GV

CAM 6 B d60 M18X500STF GV M50

CAM 6 B d76 M18X500STF GV M60

7.000 60 – 3 CAM07603 CAM 7 B d60 M20X500STF GV

8.000 60
60
76
76

–
–
–
–

3
4
3
4

CAM08603
CAM08604
CAM08763
CAM08764

CAM 8 B d60 M20X500STF GV

CAM 8 C d60 M20X500STF GV

CAM 8 B d76 M20X500STF GV

CAM 8 C d76 M20X500STF GV

9.000 60
60
76
76
88
88

–
–
–
–
–
–

3
4
3
4
3
4

CAM09603
CAM09604
CAM09763
CAM09764
CAM09883
CAM09884

CAM 9 B d60 M20X500STF GV

CAM 9 C d60 M20X500STF GV

CAM 9 B d76 M20X500STF GV

CAM 9 C d76 M20X500STF GV

CAM 9 B d88 M20X500STF GV

CAM 9 C d88 M20X500STF GV

10.000 60
60
76
76
88
88

–
–
–
–
–
–

3
4
3
4
3
4

CAM10603
CAM10604
CAM10763
CAM10764
CAM10883
CAM10884

CAM 10 B d60 M22X600STF GV

CAM 10 C d60 M22X600STF GV

CAM 10 B d76 M22X600STF GV

CAM 10 C d76 M22X600STF GV

CAM 10 B d88 M22X600STF GV

CAM 10 C d88 M22X600STF GV

12.000 60
76
76
88

–
–
60
–

4
4
4
4

CAM12604
CAM12764

CAM12764M60
CAM12884

CAM 12 C d60 M22X600STF GV

CAM 12 C d76 M22X600STF GV

CAM 12 C d76 M22X600STF GV M60

CAM 12 C d88 M22X600STF GV

CAM
Im

p
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o

: 
2

0
1

3
-0

4
-1

0
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APÈNDIX II 

CÀLCULS LUMÍNICS 



Proyecto 1
19.06.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

SIMON LIGHTING ZANCT 1xST70 E27 GTF / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 46  84  99  99  79

ZANIAH ROAD / CITY de SIMON LIGHTING, luminaria urbano funcional y 
vial de diseño contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima 
contaminación lumínica. 

IP66 / IK10 

Materiales 
• Cuerpo: fundición inyectada de aluminio. 
• Reflector: aluminio anodizado. 
• Cierre: Vidrio plano templado 
• Difusor: metacrilato de alta resistencia al impacto transparente, grabado u 
opal. 

Acabado 
GY9006 / GY 9007 / Otros colores consultar 

Reflector 
-RD- alumbrado vial: FHS E1 
-CT- alumbrado vial urbano: FHS E1 

Lámparas 
• Vsap tubular (50W a 400W). 
• Vsap ovoide (50W a 100W). 
• Vmh ovoide y tubular (70W a 400W). Admite lámparas cerámicas de Vmh. 
Utilizar lámparas Vsap de 70W sin arrancador incorporado. 
Portalámparas: E-27 y E-40. 
Se suministra sin lámparas. 

Equipos 
• 230V ~ 50Hz 
• CI / CII 
• Versiones en doble nivel (2N+) con línea de mando. 
• Versiones sin línea de mando (2N-) consultar. 
Placa portaequipos fácilmente extraíble. 

Instalación 
• Columna: Ø60mm con 100mm de longitud, orientación 0º, 5º y 10º
• Lateral: Ø60mm con 100mm de longitud, orientación 0º, 5º y 10º. 

Certificaciones 
Conforme normas EN-60598-1 & 2-3. 

Observaciones 
Regulación de la posición de la lámpara: horizontal y vertical. 
Admite base fotocélula NEMA.

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:115

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 10.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 22.81 0.60
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Proyecto 1
19.06.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino para bicicletas 1
Longitud: 10.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino para bicicletas 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S6 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Clase de iluminación adicional ES: ES9 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx] Emin (semicil.) [lx]
Valores reales según cálculo: 22.21 12.78 1.99
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 0.60 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 10.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.87 0.84 0.74 2 1.04
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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Proyecto 1
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.67

Camino para bicicletas 1 (Anchura: 3.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 1.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: 

R3, q0: 0.070) 
Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SIMON LIGHTING ZANCT 1xST70 E27 GTF
Flujo luminoso (Luminaria): 2739 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 178 cd/klm
con 80°: 7.37 cd/klm
con 90°: 0.93 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3500 lm
Potencia de las luminarias: 50.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 10.000 m
Altura de montaje (1): 4.500 m
Altura del punto de luz: 4.500 m
Saliente sobre la calzada (2): 2.700 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.700 m
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1. INTRODUCCIÓ 
 

 El present annex té per objectiu descriure la jardineria, les xarxes de reg 

previstes  i  el  mobiliari  urbà  present  en  el  projecte  “Projecte  de  connexió  i  urbanització  

de les carreteres N-340 i N-340a  i  del  carrer  de  ronda  al  municipi  d’Altafulla. 

 

2. JARDINERIA 
 

 Les  tasques  de  plantació  de  l’arbrat  que  es  preveuen  en  el  present  projecte  són  

dos. La primera es realitzarà al llarg de la traça de les dues carreteres de nova 

construcció, entre la via reservada per a ciclistes i el carril per vianants, tal i com es pot 

comprovar  al  document  2  del  present  projecte,  Plànols.  L’altre  tipus  d’actuació  referent  

a la jardineria la trobem al tram de urbanització a la N-340a on es construeix la nova 

vorera.  

 

2.1 JARDINERIA A LES CARRETERES DE NOVA CONSTRUCCIÓ 
 
 A les carreteres de nova   construcció   l’objectiu   principal   de   la   plantació   de  

l’arbrat,   a   banda   de   les   raons   estètiques   i   de   separació   física   entre   el   carril   per   a  

ciclistes i el reservat per a vianants a peu i  patinadors,  és  aportar  l’ombra  necessària a 

la via ciclista. 

 
 Pel  disseny  de  la  vegetació  a  l’entorn  de  les  vies  ciclistes  s’ha  tingut  en  compte  

les   recomanacions   estipulades   al   “Manual per al disseny de vies ciclistes de 
Catalunya”.   
 

 Els   principis   generals   que   s’han   de tenir en compte per al disseny de la 

vegetació en el cas que ens ocupa són: 

 

 Uniformitat: el material vegetal ha de presentar característiques homogènies, 

utilitzant una sola espècie entre les habituals que hi trobem a la zona. 

 Les distàncies entre arbres han de mantenir-se constants. Aquesta distància 

s’ha  definit  en  10  metres. 

 L’alçada  mínima  de  plantació  dels  arbres  serà  de  dos  metres. 

 Els   arbres   tindran   un   sol   tall   i   en   cap   cas   s’utilitzaran   bardisses   que   puguin  

generar  situacions  d’inseguretat.   
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 La poda ha de permetre una visibilitat de 2,5 metres d’alçada,  des  del  nivell  del  

paviment. 

 

 Pel   que   fa   a   les   especificacions   tècniques   de   la   plantació,   s’hauran   de   tenir  

presents les activitats següents: 

 

 Preparació, adequació i neteja del terreny. Per evitar danys a la infraestructura, 

es construiran barreres protectores per sota del nivell del terreny fins a 1,2 

metres. 

 La   plantació   es   farà   amb   un   diàmetre   d’un   metre   per   70   centímetres   de  

profunditat,  amb  espai  suficient  per  a  l’aportació  de  substrats. 

 El  terreny  al  voltant  de  la  planta  s’ha  de  compactar, tenint cura que la terra no 

superi el nivell del terreny. 

 Es   col·locaran   reixes   protectores   de   l’arbre,   amb   una   amplada   mínima   d’un  

metre, de manera que no esdevinguin barreres arquitectòniques. 

 

 Tenint en compte aquestes condicions, els   arbres   que   s’utilitzaran seran els 

que compleixin les característiques anteriors i  els  que  s’hi  troben  amb  més  freqüència  

al  municipi  d’Altafulla,  per  tal  continuar  de  forma  homogènia  la  vegetació  de  la  zona.   

 

 S’escullen  els  arbres  del  gènere  platanus,  de  nom  comú  plataner. Aquest tipus 

d’arbre  tolera  adequadament  la  contaminació  i  és  molt  resistent,  és  de  transplantament  

fàcil i molt decoratiu pel seu port, escorça i fullatge. És un arbre que aporta molta 

ombra, necessària en aquest cas i a més, tolera la poda severa que haurà de tenir-se 

en compte ja que haurem de permetre la visibilitat dels ciclistes i vianants. Té de 2,5 a 

4  metres  d’alçada  al  moment  de  la  seva  plantació  encara  que  pot  arribar  als  8  metres  

amb   els   anys.   L’amplada   d’1   metre   on   s’encabirà   resulta   suficient per la seva 

plantació. 

 

 Per tant, es disposaran de 50 unitats repartides cada 10 metres al llarg de les 

dues   carreteres   de   nova   construcció,   tal   i   com   s’observa   al   plànol   de   jardineria   al  

document   2   del   present   annex.   A   les   proximitats   de   l’àrea   de   descans   no   es  

col·locaran arbres per facilitar la visibilitat en la intersecció de bicicletes amb vianants a 

peu.  

 

 La  franja  d’1  metre  entre  el  carril  bici  i  la  via  per  a  patinadors  i  vianants  a  peu  és  

la  prevista  per  la  plantació  de  l’arbrat  a  les  carreteres  de  nova  construcció.   
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La plantació es realitzarà de forma directa sense necessitat de col·locar escocells. 

Aquesta franja està composta amb la terra natural del terreny la qual es compactarà 

adequadament i es preveuen treballs de hidrosembra. 

 

2.2. JARDINERIA A LA ZONA A URBANITZAR 
 
 Al tram de nacional 340a previst de urbanitzar està  prevista  la  plantació  d’arbrat  

d’alineació.   El   tipus   d’arbre   utilitzat   és   el  mateix   que   s’hi   troba   al   costat   actualment  

construït, plataners.  

 

 A la vorera ja urbanitzada hi trobem la plantació d’arbres   en   dos   fileres.  

Tanmateix,  degut  a  l’amplada  de  la  nova  vorera  el  present  projecte  preveu  la  plantació  

d’arbrat  en  una  fila  alineats   transversalment  amb  els  arbres  existents a la vorera del 

davant.  L’arbrat  anirà col·locat en escossells de 0,80x0,80m enrassats amb la vorera, 

de  la  mateixa  manera  que  es  troba  l’arbrat  existent. 

 

 Les   dimensions  mínimes   per   la   disposició   de   l’arbrat   es  mostra   a   la   següent  

taula,  la  mateixa  que  hi  trobem  a  l’annex  07-Traçat i Urbanització del present projecte. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 1 Recomanacions plantació arbrat 
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Fig. 2 Indicació dels paràmetres de la primera figura 

 
 L’amplada  de  la  vorera  on  es  realitza  la  plantació  de  l’arbrat  és  de  4,7  metres.  

Tenint en compte  que  la  separació  entre  arbres  és  de  8  metres   i  que  l’escocell   té  80  

cm  de   costat,   la   distància   entre   el   centre   de   l’escocell   i   el   límit   de   vorera   és   de 4,1 

metres (descomptant els 20 cm de vorera). Per tant es compleixen els requisits 

d’espai.  

 

 La disposició   de   l’arbrat   a   la   zona   urbanitzada   s’observa   en   el   plànol   del  

document  2  del  present  projecte.  El  nombre  d’arbres  que  es  preveuen  és  de  44. 

 

Plantació  de  l’arbrat 

 

 A  l’hora  de  realitzar  la  plantació  de  l’arbrat,  s’ha  de  tenir  en  compte  una  sèrie de 

recomanacions que faciliten aquesta tasca: 

 

 Fent   referència   a   la   normativa   d’accessibilitat,   no   es   realitzaran   plantacions  

d’arbrat  en  mig  dels  passos  de  vianants.   

 No es plantarà si en foradar es troben serveis subterranis: canalitzacions de 

gas, clavegueram, enllumenat, etc.  

 La   plantació   de   l’arbrat   es   realitzarà   prioritzant   posicions   lliures   d’obstacles,  

amb  l’adequada  llum  solar,  facilitant  el  manteniment  i  reg,  etc.   

 

La plantació es realitzarà retirant les terres de mala qualitat i reomplint amb 

terres per a jardineria vegetal adobada. 

 

 El  manteniment  de  l’arbrat  tindrà  en  compte  els  treballs  següents: 

 

 Neteges  d’escocells. 

 Poda  de  l’arbrat  si  és  necessari.   
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 Manteniment i control de la xarxa de reg. 

 Adobat. 

 

Els escocells previstos són de tipus BRICO i model AS4N, amb acabats de ferro 

sense pintar oxidat, tal  i  com  s’observa  a  la  següent  imatge. 

 

 

 
 

 
Fig. 3  Escocells previstos i indicació de les seves dimensions 

 

 

Xarxa de reg 
 

 Al tram de urbanització de la N-340a  on  es  disposa  l’arbrat  es  preveu  una  xarxa  

de reg per degoteig. Aquest sistema de reg és més econòmic que el tradicional i, a 

més,  és  el  que  trobem  a  les  zones  d’arbrat  urbà  existents  a  Altafulla.   

 

 Es realitzarà la conducció  d’un  tub  de  polietilè de 40mm que transcorrerà sota 

la  vorera  i  a  l’alçada  de  cada  escocell  un  microtub  emissor  proporciona  el  reg  a  l’arbre.  

El reg es realitzarà  automatitzat  i  programat.  Es  preveu  un  bypass  de  la  xarxa  d’aigua  

potable dintre d’una  arqueta,  en  la  que  es  col·locarà  una  electrovàlvula  amb  regulador  

de cabal i  un  comptador  d’aigua  per  controlar  el  consum.  
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 Tal  i  com  s’observa  al  plànol  de  jardineria  del  document  2  del  present  annex,  la  

longitud de les conduccions amb les canonades de polietilè es faran coincidir amb la 

longitud de cadascun dels trams on hi trobem les plantacions.  

 

 Les rasses efectuades seran de 40x60 cm per sota del paviment. Es 

garanteixen 10 cm de sorra regularitzadora del fons de la rasa i  s’omplirà  amb  sauló 

adequadament compactat.  

 

 El reg per degoteig es farà amb anells de reg, cada anell circular anirà rodejant 

al   tronc   de   l’arbre.   Aquests   anells   subministraran   la   quantitat   d’aigua   necessària  

segons  la  programació  que  s’hagi  realitzat  en  el  programador.   

  

  

3. MOBILIARI URBÀ 
 

 El mobiliari urbà que es preveu al present projecte consta de papereres i bancs 

de igual disseny que els existents. 

 

 Els bancs es disposaran a la banda de la vorera més allunyada de la calçada i 

en  els  punts   intermedis  de   l’arbrat,   tal   i   com  s’observa  al   plànol   del   document  2  del  

projecte. A més, també es realitzarà la col·locació de bancs a les zones més amples 

de vorera en que es preveu que tindran bona utilitat.  

 

 Els bancs són de tipus NEOBARCINO i el model previst és el UM304, tal i com 

s’observa  a  continuació. 
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Fig. 4 Bancs escollits i dimensions 

 

 Es preveu la disposició de 46 unitats.  

 

 Pel que fa a les papereres, es disposaran al costat dels passos de vianants a 

banda i banda dels bancs. En total es disposen 12 unitats.  

 

 Les papereres previstes són de tipus circular amb les dimensions que 

s’observen  a  la  següent  figura.   
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1. INTRODUCCIÓ  
 

La  creixent  problemàtica  ambiental  associada  a  l'execució  de  tot  tipus  de  

projectes, urbanístic,  industrial o d'infraestructura, ha derivat en la necessitat d'abordar-

los amb la prèvia  o  simultània  realització d'un estudi dels  possibles  efectes  que  sobre  

el  medi receptor  impliqui el  seu desenvolupament.  

 

En el present annex d'impacte ambiental del “Projecte de connexió i urbanització de 

les carreteres N-340 i N-340a i  del  carrer  de  ronda  al  municipi  d’Altafulla”,  s'analitzen  les  

característiques  del  medi  receptor  del projecte,  s'identifiquen  els  efectes  previsibles  

sobre  les  variables  ambientals  que  pot suposar el desenvolupament del projecte, i 

finalment es proposen les mesures correctores per a disminuir o eliminar aquests efectes.  

  

  

2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE  
 

2.1. OBJECTE DEL PROJECTE 
 
El present projecte té com objecte la definició de les obres necessàries per a la 

connexió de les nacionals 340 i 340a a través de la construcció de dues carreteres que 

connecten entre sí mitjançant la Ronda Altafulla. Es dissenya un carril reservat per a 

ciclistes i un per a vianants que discorren per les carreteres de nova construcció. La via 

reservada per a ciclistes té la seva continuació pel carrer de ronda del municipi i per la 

nacional 340a, les quals són sotmeses a diferents treballs de urbanització.  

 
2.2. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA SITUACIÓ ACTUAL  

 

Actualment, no hi ha cap carretera que enllaci la nacional 340 amb el municipi 

d'Altafulla. Encara que sí esta previst fer dita connexió i per això esta construït l'enllaç 

amb la rotonda que connecta amb la nacional. 

 

La carretera "Continuació de la Ronda Altafulla" connecta amb la nacional 340a 

mitjançant una rotonda existent. Actualment aquesta rotonda té 4 accessos, un dels quals 

correspon a la carretera cap a Torrembarra (T-214). El traçat d'aquesta carretera haurà 

de ser modificat per tal de deixar espai i poder connectar la Ronda Altafulla a la nacional 

en aquesta rotonda. 

 



Projecte de connexió i urbanització de les carreteres N-340 i N-340a  i  del  carrer  de  ronda  al  municipi  d’Altafulla 
 
 

Annex 14 – Estudi  d’impacte  ambiental  Pàgina 4 
 

Al llarg de la nacional 340a es troben trams sense urbanitzar i també existeix un tram 

amb carril bici només en un sentit. La resta de la nacional i la Ronda Altafulla discorren 

sense cap via reservada per a ciclistes. 

 
2.3. TRAÇAT EN PLANTA DE LES CARRETERES DE NOVA CONSTRUCCIÓ  

 
La carretera Ronda Altafulla – N340 inicia el seu recorregut a les proximitats de la 

rotonda de connexió amb la nacional 340, al nord del municipi. Aquesta rotonda i el seu 

enllaç ja està executat, per tant el nostre projecte té el seu inici just quan acaba aquest 

tram de carretera existent. 

 

El traçat en planta connecta amb aquest enllaç mitjançant una alineació recta, la qual 

enllaça   amb   una   corba   circular   a   través   d’una   clotoide.   Finalment   la   carretera   Ronda  

Altafulla  finalitza  el  seu  recorregut  amb  el  conjunt  invers  d’alineacions  que  hi  trobàvem  a  

l’inici,   és   a dir la traça es conforma mitjançant una corba-clotoide-recta. Aquests dos 

conjunts  d’alineacions  s’uneixen  entre  sí  mitjançant  dues  clotoides  que  permeten  el  canvi  

de sentit de les corbes circulars.  

 

Per tant, la traça de la carretera s'inicia, al final del tram existent, al PK 0+000 amb 

una recta de 361,997 metres de longitud; al PK 0+361,997 connecta amb la primera 

clotoide de paràmetre 112,7 i longitud de 63,506 metres, que introdueix la corba circular 

de radi 200 metres al PK 0+425,504 i que té 65,322 metres de longitud. Al PK 0+490,826 

tenim l’inici  de  la  segona  clotoide,  que  també  és  de  paràmetre  112,7  i  té  una  longitud  de  

63,506 metres. El punt de tangencia clotoide-clotoide el  trobem  al  PK  0+554,332  i  és  l’inici  

del   segon   grup   d’alineacions   encapçalat per la clotoide de paràmetre 115 i longitud 

66,125   metres.   La   segona   corba   circular   s’inicia   al   PK   0+620,457   té   un   radi   de   200  

metres,  igual  que  l’anterior  però  en  sentit  contrari.  Aquesta  corba  és  de  170,542  metres  i  

connecta amb la clotoide de paràmetre  115  que  s’inicia  al  PK  0+790,999  i  finalitza  al  PK  

0+857,124. La carretera Ronda Altafulla – N340a acaba el seu recorregut amb una recta 

de longitud 115,028 al PK 0+972,152.  

 

La connexió amb la Ronda Altafulla es realitza mitjançant una miniglorieta. Aquesta 

elecció es deguda a que a la Ronda Altafulla ja existeixen diverses rotondes de petita 

dimensió i, per tal de continuar amb el mateix tarannà a tota la Ronda i com que tenim 

limitacions d'espai, creiem oportú construir la miniglorieta. 
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La traça de la segona carretera, la Continuació de la Ronda Altafulla, comença al final 

de la Ronda. S'ha decidit construir una nova miniglorieta el punt d'inici d'aquesta carretera 

ja que es un punt d’intersecció de dos carrers.  

 

La traça d'aquesta carretera està formada per una alineació recta-clotoide-corba-

clotoide-recta. La primera recta s’inicia  al  PK  0+000 a la miniglorieta i té una longitud de 

262,167 metres, connecta amb una clotoide de longitud 65,751 metres i de paràmetre 

132. Al PK 0+327,917 és el punt on connecten la clotoide i la corba de radi 265 metres. 

Quan acaba el desenvolupament de la corba, que mesura 77,60 metres, tenim una 

clotoide d'igual paràmetre i longitud que l'anterior de manera que l'alineació sigui 

simètrica. El punt de tangència entre la segona clotoide i la segona recta és al PK 

0+470,729. 

 

Finalment, aquesta carretera (la Continuació de la Ronda Altafulla) connecta amb la 

rotonda existent situada a la N-340a. Per tal de realitzar aquesta connexió és necessari 

realitzar una modificació en el traçat de la carretera T-214 de Torredembarra, que també 

connecta a la mateixa rotonda. Aquest condicionament de la carretera T-214, com que no 

és l'objecte principal del present projecte, no s'ha estudiat a fons. Només hem modificat el 

traçat en planta de manera que quedi clarament apreciable la possibilitat d’encabir   la 

nostra carretera a la rotonda.  

 

El traçat modificat de la T-214 s'ha realitzat mitjançant una corba en S. Aquesta 

alineació comença a la rotonda amb una corba de radi 265 metres i longitud 195,56 

metres, la qual connecta amb una altre corba de mateix radi i sentit contrari mitjançant 

dos clotoides de transició de igual paràmetre (132) i longitud (65,77 metres).  

Al finalitzar la segona corba, per tal de connectar amb la recta existent es defineix una 

clotoide de igual paràmetre i longitud que les corbes de transició anteriors. El PK inicial 

d'aquesta carretera s'ha situat al centre de la rotonda existent.   

 

 
2.4. TRAÇAT EN ALÇAT DE LES CARRETERES DE NOVA CONSTRUCCIÓ 

 

 

El traçat en alçat de la carretera Ronda Altafulla – N 340 s'ha realitzat amb una rasant 

que conté dos acords parabòlics, el primer de tipus convex de paràmetre 1100, el vèrtex 

del qual es troba al PK 458,165, i el segon és còncau de paràmetre 2600 i el trobem al PK 

705,728. 
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S'ha dissenyat els acords verticals de manera que hi hagi una correcta coordinació 

planta-alçat, és a dir, situant els punts de tangència dels acords verticals en coincidència 

amb una corba circular, dins de la clotoide en planta i el més allunyat possible del punt de 

radi infinit.  

 

La inclinació de la rampa, que va des del PK 0 al PK 425,563, és del 1,56 %, en canvi 

la inclinació de la segona rampa és del 6% i discorre entre el PK 800,164 i el PK 972,152. 

Pel que fa a la pendent des de el PK 489,230 fins al PK 571,076 és de 4,36%. 

 

En quant a la carretera Continuació de la Ronda Altafulla, l'alçat està format per dos 

rectes i un acord còncau de paràmetre 3000. Aquest acord es desenvolupa totalment 

coincident amb la recta en planta, de forma que no hi ha cap problema amb la coordinació 

entre planta i alçat.  

 

La inclinació de la pendent, que va des de el PK 0 al PK 565,551, és del 4,78 %; i la 

inclinació de la rampa des de el PK 773,449 fins al PK 803.908, és de 0,85 %. 

 

2.5. VIA PER A CICLISTES 
 
El disseny del carril bici protegit adherit a les carreteres segueix el mateix traçat que la 

via principal. Tenint en compte que els radis en planta superen els 142 metres i que la 

inclinació no arriba en cap moment al 5%, es pot concloure que el disseny de la via 

ciclista és correcte.  

 

El present projecte ha dissenyat una xarxa de vies ciclistes que recorre els carrers 

més importants del municipi, N-340a i Ronda Altafulla,  a més de les dues carreteres de 

nova construcció. Aquesta actuació millora la mobilitat   en   bicicleta   a   l’interior   del   poble  

facilitant   l’accessibilitat   a   qualsevol   punt   d’aquest.  A  més,  queda   indicat   als   plànols   del  

present projecte com queda prevista la continuació del carril reservat per a ciclistes i el 

passeig de vianants, en la rotonda de connexió Altafulla-Torredembarra, amb direcció cap 

a la zona de la platja.  

 

2.6. URBANITZACIÓ 
 
La nacional 340a al seu pas per Altafulla i el carrer de ronda del municipi es troben 

actualment urbanitzats. Tanmateix, el present projecte estudia diferents treballs de re-
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urbanització  d’aquests  carrers  per  tal  d’implantar   la  xarxa  de  vies  ciclistes  i  completar   la  

urbanització en trams en que es troba incompleta.  

 

Es preveu la construcció de vorera en trams en que actualment no hi ha, es dissenya 

la plantació   d’arbrat   en   un   tram   de   la   nacional   340a   i   s’implanta   carril   reservat   per   a  

ciclistes a tota la nacional i al carrer de ronda. Aquest últim carrer sofreix un canvi en 

l’actual  zona  d’estacionament,  que   la   trobem  en  els  dos  sentits  de  circulació,   ja  que es 

projecte aparcament únicament en el marge esquerra del carrer. 
 

2.7. SECCIONS TRANVERSALS TIPUS  
 

Les seccions transversals de les dos carreteres estan formades pels següents 

elements: 

 

 Carrils         →    2 x 3,50 m 

 Vorals      →    2 x 1,50 m 

 Element de protecció   →    0,50 m 

 Carril bici bidireccional  →    3 m 

 Zona  d’arbrat    →    1 m 

 Carril per a vianants   →    2 m 

 Bermes de Terraplè       →    0,75 m  

 Cunetes TTR-15   →   1,50 m  

 Cuneta de terra en desmunt  →    0,6 m 

 Banquetes de desmunt   →    1,00 m 

 

L’element   de   protecció   es   situa   entre   la   calçada   i   el   carril   per   a   ciclistes,   serà   el  

suficientment sòlid per evitar una possible intrusió dels vehicles que circulen per la via 

principal sobre la via reservada  als  ciclistes.  Per  tant,  s’utilitzarà  una  barrera  de  seguretat  

New Jersey tipus B-S/1,  la  qual  té  dos  forats  a  la  base  per  la  qual  pot  drenar  l’aigua  del  

carril bici cap a la cuneta interior de la carretera. 

 

En les alineacions rectes, el pendent transversal dels carrils de la calçada és del 2% 

cap als vorals. En el cas de la via ciclista aquest pendent serà del 2% cap a la via 

principal  aprofitant  el  drenatge  d’aquesta,  però  el  carril  per  a  vianants  tindrà  un  pendent  

del   2%   cap   a   l’exterior.   Aquestes dues vies en revolts circulars tindran una inclinació 

tranversal que coincideix amb el peralt en corba. 
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En corbes circulars i de transició de pendent transversal de la calçada i vorals, les 

bermes de terraplè tindran una pendent transversal del 4 % cap a l'exterior de la 

plataforma. En   el   cas   de   corbes   amb   peralt   cap   a   l’interior   de   la   plataforma,   la   berma  

tindrà  un  pendent  del  4%  cap  a  l’exterior  d’aquesta;;  en  canvi,  si   la  corba  està  peraltada  

cap  a  l’exterior  de  la  plataforma,  la  berma  es  peraltarà  amb  la inclinació transversal de la 

calçada.  

 

Les banquetes en desmunt estaran peraltades un 2 % cap a l'interior. 

 

En el cas de que trobem desmunt al costat de la via per a vianants, es disposarà 

d’una  cuneta  de  terres  i  una  banqueta  de  1,0m  amb  una  inclinació del 2% cap a la cuneta. 

Si hi trobem terraplè, es disposarà de la berma en les mateixes condicions que 

explicàvem anteriorment juntament amb una barrera de fusta. 

 

Les miniglorietes  estan formades per un carril de 3,5 metres d'ample, que es preveu 

suficient   ja   que   no   està   permès   l’entrada   de   camions   per   zona   urbana   al   municipi  

d’Altafulla.   El   pendent   transversal   serà   del   3   %   cap   a   l’exterior   de   manera   que   sigui  

possible   la   recollida   d’aigües   pel   perímetre   exterior   i,   a   més,   facin   més   visible   la  

miniglorieta 

 

Els  talussos en  terraplè i desmunt són de 3H:2V.  

 

3.  DESCRIPCIÓ DEL MEDI 
 

La   descripció   del   medi   s’entén   com   l’inventari   ambiental   de   l’entorn   potencialment 

afectat  pel  projecte.  Hem  de  conèixer  l’estat  preoperacional  i  donar  una  predicció  de  futur  

per tal de ponderar els impactes produïts per les accions del projecte. 

 

L'enfocament que es pretén donar a aquest inventari ambiental se centra en la 

descripció de les característiques del territori en relació a cada element del medi, indicant 

els tipus d'unitats presents en les carreteres estudiades.  

 

3.1 MARC LEGAL  
 

Com a normativa específica catalana i espanyola que s'ha d'aplicar al projecte tenim les 

següents lleis i decrets: 
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 Decret 267/1991, de 25 de Novembre, sobre la declaració dels bens d’interès 

cultural i l'inventari del patrimoni cultural moble de Catalunya. 

 Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de la Administració 

Ambiental. 

 Llei 4/2004, de l'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats 

d'incidència ambiental a allò establert en la Llei 3/1998. 

 

3.2. MARC CLIMÀTIC 
 

Ens trobem en una zona de clar clima mediterrani litoral que, en la nostra zona, es 

caracteritza per tenir precipitacions relativament escasses (la mitjana supera molt 

lleugerament els 500mm/any) i temperatures suaus, amb molt poc extrems gràcies a la 

influència reguladora del mar. 

 

Precipitacions 

 

Les precipitacions, com hem comentat anteriorment, són escasses. Però 

especialment, el més important és la seva irregularitat. L'any hídric altafullenc conté dos 

màxims o èpoques més plujoses apreciables, essent més important el tardoral (finals 

d'agost principis de novembre, essent l'octubre el mes de màxima precipitació) que el 

primaveral, i dos mínims importants: a l'hivern (desembre-febrer) i a l'estiu (juny principis 

d'agost). Aquesta és la situació mitjana estadística, no és rar que nombrosos anys es 

comportin de manera anòmala. De totes formes, i a partir de diverses fonts la mitjana 

anual de precipitació a Altafulla, i per tant a la nostra zona d'estudi, es pot situar en els 

525 mm. 

 

Una característica força important del clima altafullenc és que el període de més 

temperatura coincideix amb el període més sec. Es produeix, doncs, un notable dèficit 

hídric que pot estar al voltant dels 350-400 mm/any de mitjana. En la següent figura 

s'adjunta un ombroclimograma que mostra de manera gràfica el que s'ha exposat en les 

darreres línies.  

 

Temperatures 

 

La configuració de la comarca, àmpliament oberta al mar i amb un cinturó de 

muntanyes que les resguarden de les influències interiors, li proporcionen un règim tèrmic 

molt suau. Però, és ben cert que l'orla muntanyosa i sobre tot la unitat de Prades exerceix 
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durant l'hivern una influència negativa; en efecte, quan els cims de la Mussara apareixen 

coberts de neu descendeixen sobre el pla vents bastants freds que fan baixar bruscament 

la temperatura.  

 

Per tant, el clima d'Altafulla en quant a les temperatures és suau, poc extremat. Els 

hiverns són força suaus, amb un risc de gelades molt petit, i els estius són temperats (tot i 

que la humitat ambiental és alta i per tant proporciona una notable sensació de xafogor). 

La diferència de temperatures entre el dia i la nit és petita, rarament superant els 15ºC. 

 
3.3. GEOLOGIA  

 

La zona d'estudi es situa a la depressió Reus-Valls o Camp de Tarragona, fossa de 

caràcter tectònic del Terciari, situada entre les serralades Prelitoral i Litoral catalanes, 

aquesta última situada sota el mar a l'altura de Reus.  

 

Aquesta fossa està formada litològicament per materials col·luvials i al·luvials del 

Quaternari, que reposen damunt d'un substrat del Terciari.  

 

La successió litoestratigràfica obtinguda a partir de l'estudi geotècnic adjunt, així com 

les característiques geotècniques de les diferents litologies, és la següent: 

 

S'observa un paquet de sorres llimoses d'una potència variable, amb un valor mig 

d'uns 5 metres. 

 

Un cop superat aquest tram es detecta el substrat terciari de la zona constituït per una 

seqüència irregular de nivells calcaris, predominantment sorrencs que en algunes 

ocasions presenten restes de fòssils d'ambients litorals. Popularment aquesta seqüència 

sedimentària es coneix amb el nom de calcarenita. La potència d'aquest últim tram no 

s'ha pogut deduir.  

 

3.4. FAUNA  
 

En primer lloc, cal citar que no existeix al municipi cap espècie de vertebrat 

considerada com a molt amenaçada, d'aquelles especialment emblemàtiques. Cap gran 

au rapinyaire nidifica al municipi; l'àguila cuabarrada (Hieraetus fasciatus), l'àguila 

mediterrània per excel·lència, té la seva població més propera a l'embassament del 

Catllar. Tot i així, és possible la nidificació dins del terme d'aus rapinyaires més menudes i 
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exteses pel territori, com l'aligot (Buteo buteo), l'esparver (Accipiter gentilis), el xoriguer 

(Falco tinnunculus) o els nocturns mussol (Athene noctua), xot (Otus scops) i òliba (Tyto 

alba).  

 

La inexistència de zones humides permanents a la zona objecte d'estudi impedeix la 

presència del gran grup d'aus aquàtiques. 

 

També, la manca de punts d'aigua extensos i permanents, així com la pèrdua gairebé 

total de l'hàbitat de ribera – entenen com a tal un curs amb circulació d'aigua superficial, 

com a mínim durant la tardor-hivern-primavera, amb els seus boscos de ribera associats 

– empobreix la població d'amfibis i rèptils que, però, utilitzen les cisternes i basses de les 

zones agrícoles de regadiu com a punts de reproducció. 

 

Tampoc els mamífers presenten cap de les espècies més emblemàtiques o escasses. 

A la zona objecte d'estudi, és a dir, a les zones boscoses del nord del municipi, poden 

restar encara alguns toixons (Meles meles), fagines (Martes foina) i guineus (Vulpes 

vulpes). Tanmateix, el porc senglar (Sus scrofa) pot realitzar escapades ocasionals al sud 

de l'autopista A-7 des de zones més al nord on és relativament abundant. La 

fragmentació de l'habitat causat per la urbanització creixent i, especialment, les 

nombroses infraestructures viàries existents han provocat el progressiu empobriment de 

la població de vertebrats terrestres, aïllant poblacions de rèptils, amfibis i, especialment, 

mamífers mitjans i grans. 

 

Els raonaments anteriors no signifiquen, però, que la fauna del terme no tingui un 

valor important. De fet, el mosaic agroforestal que es conserva, amb retalls de pineda, 

brolla i màquia, així com les àrees de conreu d'horta i de secà tradicional, afavoreix la 

conservació d'una comunitat faunística mediterrània força interessant, constituïda 

bàsicament per rèptils i amfibis terrestres – els menys lligats a l'aigua, com el llangardaix 

comú (Timon lepidus), la sargantana cuallarga (Psammodromus algirus), la sargantana 

ibèrica (Podarcis hispanica), el dragó (Tarentola mauritanica), la serp verda (Malpolon 

monspessulanum), la serp blanca (Elaphe scalaris), el tòtil (Alytes obstetricans) – de 

petits mamífers – com el conill (Oryctolagus cuniculus), l'eriçó (Aleterix algirus), el ratolí 

de camp (Mus musculus) i de bosc (Mus spretus), les mussaranyes (Crocidura russula, 

Suncus etruscus), el talpó (Microtus duodecimcostatus) – i, especialment, d'aus, tant 

forestals com de conreus oberts i arboris.    
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3.5. VEGETACIÓ   
 

Al  municipi  d’Altafulla  podem  trobar  les  següents  unitats  ecosistemàtiques: 

 

 La zona litoral 

 La  vegetació  dels  turons  i  espais  no  transformats  per  l’agricultura 

 El riu 

 Els espais agrícoles 

 

La  zona  objecte  d’estudi fora de la zona urbana, és a dir on es situen les carreteres de 

nova construcció del present projecte, es  troba  en  l’anomenada  espais agrícoles, que és 

la vegetació dels conreus. 

 

Bona part de la zona agrícola del nord del municipi està ocupada pels conreus 

mediterranis tradicionals arboris i de secà: garroferars, oliverars i ametllars. Es tracta de 

conreus amb amplis marcs de plantació dominats per arbres. La mateixa situació ens 

trobem  a  la  zona  est  d’Altafulla,  on  es  situa  la Continuació Ronda Altafulla. 

 

Una   variant   d’aquests   conreus   són   les   fileres   d’olivera   i/o   garrofer   que   s’utilitzaven  

tradicionalment per marcar els límits de les parcel·les. Aquest tipus de vegetació la 

trobem al tram de la nacional 340a on es realitzen els treballs pertinents per la 

construcció  de  la  nova  vorera,  plantació  d’arbrat,  implantació  del  carril  bici  i  col·locació  del  

mobiliari urbà.  

 

La comunitat de vegetació agrícola, pròpia d’aquests   conreus,   hauria   estat   la  

comunitat de ravenissa blanca i/o lleterassa de camp (Diplotaxietum erucoides s.l.). Típica 

dels   camps   d’oliveres   i   garrofers   és   la   subassociació   Euphorbiesetum segetalis, que 

presentaria la següent composició, amb les fotografies de les espècies més abundants: 

 

 

 

Estrat herbaci espontani 
 
 Recobriment: 40-70 % 
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 Lleteresa de camp (Euphorbia segetalis) 

 

 

 

 

      

 

  Lleteresa de camp 

 

 Ravenissa groga (Erucastrum nasturtiifolium) 

 Corretjola rogenca (Convolvulus althaeoides) 

 

 

 

 

 

 

 
Corretjola rogenca 

 

 

 

 

 

 Canyota (Sorghum halepense) 

 Ravenissa blanca (Diplotaxis erucoides) 

 Corretjola (Convolvulus arvensis) 

 Boixac de camp (Calendula arvensis) 

 

 

 

 

 

 

Convulvulus arvensis 
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 Cerreigs (Setaria sp. Pl.) 
 Pebrots de ruc (Reseda phyteuma) 

 

 

 

 

 

 
 Pebrots de ruc 

 

 

 

 

 

 

 Lletsons (Sonchus sp.pl.) 
 Eragrostis (Eragrostis barrelieri)     

 

En els horts i camps de regadiu, com els que es donen a la riba del Gaià, o en alguns 

trams  de  la  rasa,  pot  aparèixer  l’agrupament  arvense  Panico-Setarion, i en els camps de 

cereals  l’agrupació  Secalion mediterraneum. 

 

 

 

Els arbres singulars 
 

 Altafulla  no  disposa  de  cap  arbre  declarat  com  monumental,  d’interès  comarcal  o  

d’interès   local  segons   la   legislació  actualment  vigent   (Decret  214/1987  sobre  declaració  

d’arbres  monumentals,  Decret  120/1989  sobre  declaració  d’arbredes  monumentals).  

 

 

3.6. SOROLL 
 

El  municipi  d’Altafulla  disposa  des  de   l’any  1989  d’una   “Ordenança  municipal  de  

protecció  del  medi  ambient  de  l’emissió  de  sorolls  i  vibracions”. 
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Aquesta Ordenança consta de 14 articles i en destaquem l’article  2, que regula els 

nivells de so permesos en ambient exterior. 

 

 Article  2:  estableix  com  a  màxims  nivells  de  so  permesos  a  l’exterior  el  valor  de  60  

dB  de   dia   i   34   dB  de   nit   (entre   23   i   7   hores).  Per   exterior   s’entenen  els   espais  

exteriors  de  zones  públiques  ajardinades   i  zona  urbana.  A   l’interior de les zones 

industrials es permet, tant de dia com de nit, un valor de 70 dB. 

 

D’altre  banda,  cal  comentar  que  al  llarg  dels  anys  1999,  2000  i  2001  es  van  elaborar  

els cadastre sònics dels municipis de Catalunya, projecte que es va anomenar 

“SONICAT”   i   que   fou   impulsat   per   la   Direcció   General   de   Qualitat   Ambiental   del  

Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.  

 

La plasmació dels resultats obtinguts sobre cartografia gràfica de les diferents zones 

de sensibilitat acústica van ser dividides segons les categories següents: 

 

 Zona de sensibilitat acústica alta: són aquelles zones que demanden una 

protecció elevada enfront del soroll. 

 Zona de sensibilitat acústica moderada: admeten una percepció mitjana del 

nivell sonor. 
 Zona de sensibilitat acústica baixa: són aquelles zones que admeten una 

percepció elevada del nivell de soroll. 

 

 En  aquestes  tres  zones  de  sensibilitat  acústica,  s’estableixen  normativament  uns  

valors   límit  d’immissió   i  d’alarma  (superior  al  valor   límit   i  que  determina  la  necessitat de 

mesures correctores): 

 

Zona de 
sensibilitat 

Valors límit d’immissió Valors d’alarma 

 Dia Nit Dia Nit 

A, alta 60 dB 50 dB 70 dB 65 dB 

B, moderada 65 dB 55 dB 70 dB 65 dB 

C, baixa 70 dB 60 dB 78 dB 73 dB 

 

Per tal de garantir la protecció de les persones en les hores de descans, es valora 

l’impacte  del  soroll  en  dues  franges  horàries  (dia  i  nit): 

 



Projecte de connexió i urbanització de les carreteres N-340 i N-340a  i  del  carrer  de  ronda  al  municipi  d’Altafulla 
 
 

Annex 14 – Estudi  d’impacte  ambiental  Pàgina 16 
 

Activitat  d’origen Dia Nit 

Trànsit 7:00 – 23:00 (16 hores) 23:00 – 7:00 (8 hores) 

 

 

La  zona  de  sensibilitat  acústica  del  municipi  d’Altafulla  segons el Cadastre de soroll, 

amb data gener de 2001, que ens afecta directament a la zona del projecte és: 

 

 Nucli  d’Altafulla:  comprèn  el  nucli  urbà  d’Altafulla  (amb  les  urbanitzacions  annexes  

al mateix), tant el sector que està al nord de la carretera de Barcelona a València 

N-340a com al sud de la mateixa (zona urbanitzada amb la carretera i la línia de 

ferrocarril Barcelona – Tarragona i zona de les Botigues de Mar i urbanitzacions 

annexes).  

 

A continuació comentem els resultats més destacats de la proposta de cadastre del 

soroll per aquest àmbit. 

 

Zona  de  sensibilitat  acústica  del  nucli  d’Altafulla 
 

Bona part de tot el sector al nord de la carretera N-340a està qualificat com a zona 

de  sensibilitat  acústica  moderada  i  conseqüentment  s’hi  estableix  un  valor  límit  d’immissió  

diur de 65 dB i nocturn de 55 dB.  

  

Tot el tram de la carretera N-340a que discorre pel municipi es cataloga com a 

zona  de  sensibilitat  baixa  (valors  límits  d’immisió  de  70  dB  de  dia  i  60  dB  de  nit).   

 

 
4. AVALUACIÓ D'IMPACTES   

 

S'estudiarà  separadament  l'impacte  sobre  cada  element del medi possiblement  

afectat.  

 

Per  cada  element  considerat  l'avaluació  de  l'impacte  ambiental  s'estructurarà  en  

tres fases per tal de quantificar i/o qualificar els impactes:   

  

A. Identificació de les relacions causa- efecte i detecció dels impactes. Aquesta 

identificació seguirà la següent seqüència:   
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  A.1. Detecció de les accions del projecte susceptibles de causar impacte.   

 

  A.2. Identificació dels factors i subfactors ambientals que poden ser 

afectats. 

   

  A.3. Identificació dels impactes ambientals.   

  

B. Caracterització dels impactes 
   

Una  vegada  identificats  els  diferents  impactes  es  farà  una  valoració  objectiva  

dels factors essencials del medi físic, biòtic i abiótic, del mitjà socioeconòmic i del 

patrimoni cultural que puguin resultar afectats dintre del territori on es pretén realitzar el 

projecte.  

 

Juntament amb aquesta valoració, per a cadascun dels impactes identificats, es farà 

una caracterització dels mateixos, d'acord amb  les definicions de  l'annex  I del Reial 

decret 1131/1988, del 30 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució del 

Reial decret Legislatiu 1302/1986, del 28 de  juny, d'Avaluació d'Impacte Ambiental,  a 

més d'altres definicions exigides pel departament de Medi ambient (referents a  l'aparició 

de l'impacte,  a  l'extensió  de  l'impacte  i  a  la  seva  situació  respecte  de  l'origen). 

 

 

 Aquestes caracteritzacions són:   

 

 B.1.  Segons  la  intensitat:  fa  referència  al  grau  d'alteració  produïda,  i  la  

severitat  dels efectes causats pels impactes negatius:   

 

 Efecte mínim: és aquell que es pot demostrar que no és notable.   

 
 Efecte notable: aquell que es manifesta com una modificació del medi 

ambient, dels  recursos naturals, o dels seus processos  fonamentals de  

funcionament, que produeixi o pugui produir al futur repercussions 

apreciables als mateixos.   

 

 B.2. Segons el signe:   
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 Efecte positiu: aquell admès com a tal, tant per a la comunitat tècnica i 

científica com per la població en general, en el context d'una anàlisi 

completa dels costos i beneficis genèrics de l'actuació contemplada.   

 

 Efecte negatiu: aquell que es tradueix en pèrdua de valor natural, estètic 

cultural, paisatgística, de productivitat ecològica, o en  l'augment dels 

perjudicis derivats de  la  contaminació,  de  l'erosió  i  altres  riscos  

ambientals  en  discordança  amb l'estructura  ecològic-geogràfica,  el  

caràcter  i  la  personalitat  d'una  localitat determinada.   

 

 B.3. Segons la incidència:   

 

 Efecte  directe:  aquell  que  té  una  incidència  immediata  en  qualsevol  

aspecte ambiental. 

   

 Efecte indirecte o secundari: aquell que suposa incidència immediata pel 

que fa a la interdependència, o, en general, pel que fa a la relació d'un 

sector ambiental amb un altre.   

 

 B.4. Segons el tipus de sistema actiu.   

 

 Efecte simple: aquell que es manifesta sobre un sol component 

ambiental, o que la seva  forma d'acció és  individualitzada, sense 

conseqüències a  la  inducció de nous efectes, ni en la de la seva 

acumulació, ni en la de la seva sinèrgia.   

 

 Efecte  acumulatiu:  aquell  que  al  perllongar-se  en  el  temps  l'acció  

de  l'agent inductor, incrementa progressivament la seva gravetat, al 

mancar de mecanismes d'eliminació  amb  efectivitat  temporal  similar  a  

la  de  l'increment  de  l'agent causant del dany.   

 

 Efecte  sinèrgic:  aquell  que  es  produeix  quan  l'efecte  global  de  la  

presència simultània  de  diferents  agents  suposa  una  incidència  

ambiental  major  que l'efecte summa de les incidències individuals 

contemplades aïlladament.  
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 B.5. Segons l'aparició:   

 

 Efecte a curt termini: aquell que la seva incidència pot manifestar-se 

abans d'un any.   

 

 Efecte a mitjà  termini: aquell que  la seva  incidència pot manifestar-se 

abans de cinc anys.   

 

 Efecte  a  llarg  termini:  aquell  que  la  seva  incidència  pot manifestar-

se  després dels cinc anys.  

  
 B.6. Segons la persistència:  

  

 Efecte  permanent:  aquell  que  suposa  una  alteració  indefinida  en  els  

temps  de factors d'acció predominant a l'estructura o a la funció dels 

sistemes de relacions ecològiques o ambientals presents en el lloc.   

 

 Efecte temporal: aquell que suposa l'alteració no permanent en el temps, 

amb un termini temporal de manifestació que pugui estimar-se o 

determinar-se.   

 

 

 B.7. Segons la reversibilitat:   

 
 Efecte reversible: aquell que l'alteració que suposa pot ser assimilada per 

l'entorn de  forma mesurable,  a mitjà  termini,  a  causa  del  funcionament  

dels  processos naturals de la successió ecològica, i dels mecanismes de 

autodepuració del mitjà.   

 

 Efecte  irreversible: aquell que suposa  la  impossibilitat, o  la "dificultat 

extrema" de retornar a la situació anterior a l'acció que ho produeix.   

 

 B.8. Segons la capacitat de recuperació:   

 

 Efecte  recuperable:  aquell  que  l'alteració  que  suposa  pot  eliminar-se,  

bé  per l'acció natural, bé per l'acció humana, així com aquell que l'alteració 

que suposa pot ser reemplaçable.   
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 Efecte irrecuperable: aquell que l'alteració o pèrdua que suposa és 

impossible de reparar o restaurar, tant per l'acció natural com per la 

humana.   

 

 B.9. Segons la seva periodicitat:  

 

 Efecte periòdic: aquell que es manifesta com forma d'acció intermitent i 

contínua en el temps. 

   
 Efecte d'aparició  irregular: aquell que es manifesta de  forma  

imprevisible en el temps  i  que  cal  avaluar  les  seves  alteracions  en  

funció  d'una  probabilitat d'ocurrència. 

   

 B.10. Segons la manifestació:   

 
 Efecte  continu:  aquell  que  es manifesta  com  una  transformació  

constant  en  el temps, acumulada o no. 

   

 Efecte  discontinu:  aquell  que  es  manifesta  a  través  d'alteracions  

irregulars  o intermitents en la seva permanència.   

 

C. Avaluació i valoració de l'impacte. Aquesta valoració es farà en funció de 

l'efecte d'un determinat impacte sobre els factors ambientals  i  del  grau  

d'atenuació  o millora  de  les mesures  correctores  aplicades.  
 

Els impactes es valoraran segons les següents categories d'impactes:   

 

 Impacte  compatible:  aquell  impacte  la  recuperació  del  com  és  immediata  

una vegada  ha  acabat  l'activitat  que  ho  produeix  i  no  precisa  de  pràctiques  

protectores o correctores. S'aplica així mateix als impactes positius.   

 

 Impacte moderat: aquell impacte la recuperació del qual no precisa de pràctiques  

correctores  o  protectores  intensives  i  on  la  recuperació  de  les  condicions  

ambientals inicials requereix un cert temps.   

 

 Impacte  sever:  aquell  on  la  recuperació  de  les  condicions  del  mitjà  exigeix  
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l'adequació  de  mesures  correctores  o  protectores  i  on,  inclòs  amb  aquestes  

mesures, la recuperació de les condicions inicials del mitjà requereix un període  

de temps dilatat.   

 

 Impacte crític: aquell  impacte amb una magnitud superior al  llindar acceptable.  

Amb  aquest  impacte  es  produeix  una  pèrdua  permanent  de  la  qualitat  de  les  

condicions  ambientals  inicials,  sense  cap  possibilitat  de  recuperació,  fins  i  tot  

amb l'aplicació de pràctiques o mesures correctores.   

  

 

4.1. QUALITAT ATMOSFÈRICA   
 

L'impacte sobre la qualitat de l'aire es produirà de forma més important durant la 

fase de construcció i de les carreteres a causa de  la pols generada  pels moviments de 

terres a realitzar i el moviment de la maquinària dins de l'obra. 

   

L'impacte  produït  sobre  la  qualitat  atmosfèrica  es  caracteritza  com  a mínim,  

negatiu, indirecte,  acumulatiu,  a  curt  termini,  temporal,  reversible,  recuperable,  

d'aparició irregular,  discontinu  i  són  necessàries  mesures  correctores.  

 

L'avaluació de l'impacte és moderat.   

  

Les  mesures  correctores  propostes  són  fer  uns  regs  periòdics  dels  camins  i  

àrees utilitzades pel transport de materials i circulació de vehicles.   

 

4.2. SOROLL   
 

Durant  la  fase  de  construcció  es  produirà  un  augment  dels  nivells  sonors  a  

causa  de l'execució  dels  treballs  d'obra,  tant  puntuals  com  continus. Les  zones més  

sensibles  a l'afecció sonora  durant  les  obres  seran  precisament  aquelles  pròximes  

al  nucli    d’Altafulla.   

 

Les zones més pròximes al nucli urbà són els trams de connexió amb la Ronda 

Altafulla, tant de la carretera Ronda Altafulla – N 340 com la Continuació de la Ronda 
Altafulla; i, evidentment, els trams de urbanització de la N-340a i el carrer de ronda. Per 

tant, evitant  la  localització de parcs de maquinària o altres elements auxiliars de  l'obra 
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pròxims  a  aquestes es  pot  assegurar  el  compliment  de  la  normativa  vigent  quant  a 

nivells màxims sonors diürns davant de cases habitades. 

   

Durant  la  fase  de  construcció  l'impacte  es  caracteritza  com  notable,  negatiu,  

directe, acumulatiu,  a  curt  termini,  temporal,  irreversible,  recuperable,  d'aparició  

irregular, discontinu i són necessàries mesures correctores. 

 

L'impacte s’avalua com moderat. 

  

Per altra banda quan les carreteres hagin estat construïdes, com que la IMD no es 

preveu gaire alta i a més, les noves carreteres fan que circulin menys vehicles pel nucli 

urbà,   l’impacte   desprès   de   finalitzades   les   obres   es classifica com a mínim, negatiu, 

directe, simple, a llarg termini, permanent, irreversible, irrecuperable i continu. No seran 

necessàries mesures correctores específiques. 

 

Les mesures correctores generals propostes són:  

  

- Durant  la  fase  d'obres  les  accions  per  a  disminuir  els  nivells  sonors  es  

limitaran  a restringir els  treballs a  la  franja horària que menys alteracions provoqui  en 

períodes d'oci i descans de les persones.   

 

- S'haurà de realitzar un seguiment dels nivells sonors durant  la fase d'explotació 

de  la carretera. No són necessàries mesures específiques de protecció acústica.  

 

4.3. HIDROLOGIA   
 

Els  impactes sobre  la hidrologia es poden produir per afectació directa o  

indirecta  tant de les aigües subterrànies com superficials.   

 

L'afectació  directa  sobre  les  aigües  subterrànies  només  pot  tenir  lloc  quan  

les  obres abasten la zona saturada. Aquest no és el cas del projecte on no es preveuen 

excavacions fins al nivell freàtic. 

   

L'afectació indirecta està relacionada amb la potencial infiltració d'aigües 

contaminants procedents  de  la  superfície.  Les  aigües  contaminades  poden  procedir  

dels  cursos superficials contaminats, facilitant-se la seva infiltració pel moviment de les 

lleres, o bé dels  lixiviats originals als serveis  i  indústries de  l'obra. En aquest sentit,  
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l'impacte serà mínim si es preveuen les mesures adequades per a evitar la contaminació 

de les aigües superficials durant la fase de construcció de l'obra.   

 

 També  es  pot  produir  un  augment  del  desenvolupament  dels  processos  

erosius  per inestabilitat  dels  vessants  al  deixar  al  descobert  superfícies  nues.  Es  

caracteritza l'impacte  com  a mínim, directe,  indirecte,  simple,  acumulatiu,  a mitjà  

termini,  a  llarg termini,  temporal,  irreversible,  recuperable,  discontinu i són 

necessàries mesures correctores. 

 

 Per tant, es caracteritza l'impacte com compatible. 

   

Les mesures proposades són: 

 

 Construcció de cunetes de guarda en la coronació dels desmunts i pues de 

terraplè. 

 

 Ràpida  revegetació  mitjançant  hidrosembres  i  plantacions  de  les  superfícies  

nues aptes.  

 

 Prohibició del magatzematge d'olis i combustibles prop de la xarxa de drenatge.  

 

 Prohibició de repòs i manteniment de maquinària prop d'aquesta xarxa.  

 

 Prohibició de vessaments de qualsevol tipus de líquid. S'han de disposar dipòsits 

per a deixar  les  restes  d'obra  i  particularment  els  destinats  a  emmagatzemar  

olis, combustibles  i  altres  tipus  de  substàncies  perillosos,  que  haurien  de  

garantir  una estanqueïtat del 100%.  

 

 Dispositius de sedimentació de matèries en suspensió i basses, en el cas derentar 

àrids o graves.  

 

 Precaucions i prohibicions generals relatives a cursos d'aigua.  

 

 Correcte dimensionament de les obres de drenatge   
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4.4. GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA  
 

Les   accions   del   projecte   que   poden   ser   la   causa  d’impactes sobre la geologia i 

geomorfologia es donen a causa de  la  creació  de  talussos  de  desmunt  i  terraplè,  

provocant  una  desestabilització  dels vessants  naturals  i  un  agreujament  dels  

fenòmens  erosius  associats.  

 

També  hi  ha  una afecció  per  ocupació  de  nous  terrenys. No  hi  ha  una  

afecció  directa  sobre  elements considerats  d'interès  geològics  i/o  geomorfològics,  

tals  com  zones  amb  recursos geològics, afloraments mineralògics, jaciments fosilífers 

coneguts o catalogats ni punts amb estructures geològiques d'especial interès. 

   

L'impacte  ambiental  és:  notable,  negatiu,  directe,  simple,  a  curt  termini,  

permanent, temporal,  irreversible,  irrecuperable,  continu,  localitzat,  pròxim  a  l'origen  i  

són necessàries mesures  correctores.  L'impacte  s’avalua com moderat.  

 

Les mesures correctores generals en relació als moviments de terres són: 

 

 Prohibició    d’envair  àrees  no  afectades  pels  treballs  d'obra  en  la  realització  

dels terraplens.  Control  de  la  correcta  realització  del  pendent  dels  terraplens.  

Extracció d'àrids en àrees autoritzades.   

 

 Disseny adequat dels talussos. Mesures d'estabilització: revegetació amb 

hidrosembra i plantació d'arbres i arbustos en els llocs on pel seu pendent sigui 

possible.  

 Limitació durant  la  fase d'obres dels espais ocupables per  la  infrastructura de  

l'obra: parcs de manteniment i descans de maquinària, concreció dels espais 

utilitzables com abocadors  de  les  restes  d'obra,  amuntegaments  de  terres  

vegetals  i  de  préstec, magatzematge de materials d'obra, etc.  

 

 Els  terrenys  utilitzats  com  préstec  o  abocadors  seran  convenientment  

restaurats  una vegada acabades les obres.   
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4.5 FAUNA   
 

L'impacte sobre la fauna es pot produir de forma directa i també de forma 

indirecta.  De  forma directa  aquest  impacte  es pot produir en  el moment de  la  

construcció de  la carretera,  a  causa  dels  riscos  propis  del  procés  constructiu  com  

per  exemple  el moviment de terres i el trànsit de camions, i sobretot durant la fase d'ús 

de la carretera a causa de possibles atropellaments.  

 

De  forma  indirecta  es dóna un  impacte  transitori durant  la  fase d'obres  a  

causa  d’un increment en el nivell de soroll, pols, etc., i un impacte permanent a causa de 

l'alteració dels hàbitats de la fauna.   

 

L'impacte  sobre  la  fauna es caracteritza com notable, negatiu,  indirecte,  simple, 

a curt termini, a mitjà termini, temporal, reversible, recuperable, d'aparició irregular. Són 

necessàries mesures correctores. L'impacte es caracteritza com compatible.   

 

Actualment, a la connexió existent amb la N-340 ja existeix un pas per a la fauna. 

 

Amb tot, es proposa un conjunt de mesures correctores de  tipus genèric amb la 

finalitat de reduir encara més la possible afectació sobre la fauna: 

 
Mesures correctores durant la construcció: 
 

 Ubicar adequadament, lluny de les zones sensibles, els pàrking de maquinaria i 

vehicles pesats, així com les àrees de treball i magatzems.  
 

 Deixar sempre passos per al tràfic dels animals per  a  que  ponguin  anar  d’un  lloc  a  

l’altre  de  l’estructura.  Els  animals  acostumen  a  aprofitar  les  canalitzacions  de  rius,  

ponts i determinats camins o passos, tant inferiors com superiors, sobre 

l’estructura   viària. Com havíem comentat en el punt 3.4 Descripció del medi – 

fauna  els   animals   que   ens   trobem   a   la   zona   objecte   d’estudi   no   són   de   grans  

dimensions, per tant podran aprofitat les canalitzacions transversals per travessar 

la carretera. 

 

 Restringir el tràfic de vehicles durant la construcció a una sèrie de camins i vies 

concretes  prèviament  establertes,  per  a   limitar   les  zones  d’afectació   i  molestar  el  

menys  possible  a  la  fauna  de  l’entorn.  Per això serà fundamental la presentació i 
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aportació   d’un   pla   de   camins   per   a   tota   l’obra   intentant   sempre   la   mínima  

afectació.  

 

Mesures  correctores  durant  l’explotació 
 

 Mantenir les mesures preventives dictades durant la fase de construcció quan 

sigui necessari portar a terme noves excavacions o modificacions pel 

manteniment, canvis o millores de la carretera.  

 

 Mantenir nets els passos específics per als animals a ambdós costats de la 

carretera. 

 

 Per a no provocar problemes d'enverinament, tant en insectes com en altres 

espècies herbívores, utilitzar els herbicides autoritzats i en les quantitats 

establertes per la normativa vigent. 

 

4.6. FLORA I VEGETACIÓ 
 

En un projecte de carreteres, un dels factors ambientals amb un nivell d'afectació més 

important per part   de   les   diferents   causes   d’impacte   que   poden   produir   una   actuació  

d’aquest  tipus,  es  la  vegetació. 

 

Molts dels impactes que tenen lloc sobre la vegetació de àrea afectada per la 

construcció   d’una   estructura   o   obra   dependent   del   compte   que   tenen   les   empreses 

constructores i també del control que s'estableix sobre aquestes per part dels 

responsables   corresponents   i   de   la   direcció   ambiental   de   l’obra   durant   la   fase   de  

construcció. Una mateixa carretera pot tenir un impacte més o menys important en funció 

de com es porten a terme les obres, a més, evidentment, de quin sigui el traçat 

seleccionat.  

Es   diferencien   2   tipus   d’impactes   sobre   la   vegetació   segons   el   moment   del   cicle  

constructiu que tingui lloc. Poden donar-se tant en fase de construcció i disseny com en la 

fase  d’explotació  de  l’obra. 

 

Els impactes durant la construcció de les carreteres seran aquests: 

 

 Efecte de substitució: es el més important i provocador per les obres de 

construcció. Poden ocasionar: 
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1. Destrucció total o parcial de determinats habites o ecosistemes. 

 

2. Alteració i empobriment de zones d'interès notable: zones boscoses, 

zones d'interès botànic especial, vegetació de ribera, zones naturals 

poc alterades... 

 

 Afectacions del terreny i del sol per moviments o extraccions de terres: ja sigui per 

la   creació  de   talussos   i   terraplens   si   són  d’unes  dimensions   considerables,   com  

per la mateixa superfície que ocuparà, pot provocar: 

 

1. Pèrdua  de  la  capacitat  d’arrelar  dels  arbres  més  propers  en  la  zona  del  

moviment de terres a causa del canvi en la compactació del terreny; 

això  pot  comportar  el   risc  de  caigudes  d’arbres,   ja  sigui  pel   vent   fort,  

les tormentes, les pluges o altres raons. 

 

2. També els moviments de terres poden provocar el mateix efecte, a 

més de la pèrdua de superfície vegetal; es necessari controlar que no 

s’afectin  zones  reservades  pel  seu  interès. 

 

Altres afeccions menors podrien ser la reducció de la capacitat fotosintètica de les 

plantes properes per la deposició de la pols produïda pels moviments de terres i per la 

circulació de vehicles  de  l’obra.   

 

Però també es necessari contemplà, en determinats projectes i en àrees concretes, 

un impacte positiu derivat del reforç dels ecosistemes i la formació de noves agrupacions 

vegetals com conseqüència dels treballs revegetació, poc interessants a nivell botànic 

però  si  per  a  la  millora  de  la  integració  de  l’estructura. 

 

També poden ser notables les afeccions sobre elements aïllats (arbres centenaris, 

monumentals, espècies extranyes, arbres situats en llocs concrets...) o habites botànics 

específics.  

 

Les accions de riscs que tindran lloc durant aquesta fase són: 
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 Desbroçament   i   tala   d’arbres   i   arbustos   tant   en   la   zona   a   ocupar   per   la   pròpia  

traça,   com   en   les   zones   d’instal·lacions,   plantes   auxiliars,   verteders,   zones   de  

prestem... 

 

 L’afecció  de la vegetació de ribera situada en les proximitats dels cursos fluvials, 

per la contaminació de la carretera, de les estructures i obres de drenatge... 

 

 Alteració   de   superfícies   de   sol   que   afecten   al   recobrament   d’herba   i   produeixen  

una major exposició als processos erosius. 

 

 Apertura no controlada d'accessos i circulació indiscriminada de vehicles fora dels 

camins i carreteres existents afectant zones amb vegetació arbaria.  

 

L'impacte  sobre  la vegetació es caracteritza com notable, negatiu,  indirecte,  simple, 

a curt termini, a mitjà termini, temporal, reversible, irreversible, recuperable, irrecuperable, 

d'aparició irregular. Són necessàries mesures correctores. L'impacte es caracteritza com 

moderat.   

 

L’impacte   major   es   dona,   un   cop   seleccionat   la   zona   d’afecció   del   projecte, en el 

moment de la tala i desbrossament de  la  zona  d’afecció.  

 

La pol·lució motivada pel pas constant de vehicles i maquinaria en terrenys no 

asfaltats pot provocar gran quantitat de pols que es dipositarà sobre la vegetació pròxima 

i afectarà al seu desenvolupament al quedar tapat part de les estones, dificultant 

l'intercanvi  d’oxigen  de  les  fulles  amb  l'atmosfera.  Per  això  serà  convenient  limitar  el  tràfic  

de vehicles, maquinaria... a una sèrie de camins i vies concretes, prèviament establertes, 

per  a  afectar  el  mínim  possible  la  resta  de  l’entorn. 

 

Prohibir la circulació de tot tipus de vehicles camp a traves o per camins diferents als 

marcats en el plànol de camins durant la fase de construcció. 

 

El número de pistes i camins d'accés a les obres durant la fase de construcció ha de 

ser el menor possible degut als danys que es causen sobre la vegetació i els sols. Un cop 

finalitzada  l’obra  serà  necessari  restaurar  i  revegetar  els  camins obert.  
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Serà obligació del contractista, abans de començar les obres presentar un pla de 

camins  i  accessos  on  s’especificarà  que  vies  de  circulació  utilitzarà  durant  tota  l’obra  per  

a la circulació de camions i maquinaria pesada. 

 

Mesures durant la construcció 
 

 Ubicar adequadament lluny de la zones més sensibles per a la vegetació i de les 

zones forestals els pàrkings de vehicles i maquinaria pesada, parc de treball, 

zones   d’acopi   temporal   de   terres,   els   verteders...   durant   tot   el   temps   que   duri  

l’obra  per  a  no  afectar  les  comunitats  vegetals.   

 

 Les  mesures  de  revegetació  s’aplicaran  quan  no  sigui  possible   la  protecció  de  la  

vegetació autòctona en determinats llocs. En aquest cas es fa necessària la 

recuperació de la cubeta vegetal autòctona, creant els condicionats òptims pel que 

respecta a la topografia i sol de manera que es possible a curt pla la implantació 

de la vegetació autòctona inicial. 

 

 Una   vegada   quedi   llest   el   nou   traçat   i   s’hagi   acabat   la   construcció   de   la   nova  

carretera, procurar la perfecta reposició de les zones afectades amb deportis de 

terres  o  zones  d’acopis   temporals,  verteders,  accessos   i  altres  parts  auxiliars  de  

l’obra,   per   la   ràpida   regeneració   de   les   espècies   vegetals   que   havia.   Totes  

aquestes actuacions són a càrrec del contractista. 

 
 Mesures  durant  l’explotació. 
 

 Controlar   que   els   nous   talussos   i   zones   on   s’han   fet   els   moviments   de   terres  

durant la fase de construcció no sofrissin una erosió amb pèrdua considerable de 

la  capa  vegetal  per  acció  de  l’erosió  i  falta  d’estabilitat  dels  talussos. 

 

 Serà necessari porta a terme un seguiment estricte del manteniment de les 

reforestacions i revegetacions realitzades per a facilitar la seva viabilitat i el seu 

desenvolupament   futur   tal   i   com   s’especificarà   posteriorment   en   el   apartar   de  

mesures   correctores.   En   les   àrees   on   s’han   realitzat diferents reforestacions 

l’autoritat  competent  deurà  supervisar  que  es  porti  a  terme  el  manteniment  de  les  

mateixes durant el període de temps que determini la fase de garantia estipulada. 
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 En els trams reforestats es controlarà el desenvolupament de la vegetació que 

creix evitant que poguí resultar perjudicial per a la seguretat dels conductors per la 

seva proximitat a la carretera.  

 

Totes  les  mesures  directes,  tant  en  la  fase  de  construcció  com  en  la  d’explotació,  han  

de facilitat la disminució dels impactes sobre les àrees afectades per la construcció de les 

noves carreteres. Però la seva eficàcia real dependrà de la tasca que hagin de portar a 

terme en primer lloc per part del constructor i també dels organismes encarregats de la 

rehabilitació i gestió  de  l’espai  en  qüestió. 

 

 

 

4.7. PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC  
 

Sobre el patrimoni històric-artístic de  la zona destaca en primer  lloc que no hi ha cap  

jaciment  documentat  en  l'Inventari  del  Patrimoni  Arqueològic  de  la  Generalitat  de  

Catalunya  que  pugui  ser  afectat. Tampoc  s'ha  pogut  documentar  l'existència  de  

punts que  puguin  ser  considerats  susceptibles  de  ser  jaciments  arqueològics  fruit  

de  les tasques de prospecció superficial.   

 

Hem  de  remarcar  que  la  no  documentació  de  més  punts  d'interès  no  implica 

necessàriament que no hagi.  

 

Caldrà realitzar un seguiment ambiental durant les obres, sobretot durant la fase 

inicial de  moviments  de  terres  amb  la  finalitat  de  vigilar  la  possible  aparició  de  

restes arqueològiques. Caldrà catalogar les restes arqueològiques d'interès que 

apareguin en el traçat o en la zona d'influència de l'obra, seguint les directrius de la 

Direcció general de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.   
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4.8 RISC  D’INCENDI  FORESTAL  
 

La  construcció  de  la  carretera  “Continuació  de  la  Ronda  Altafulla”  no  comporta  

un  augment  del  risc  d'incendi  forestal ja que el traçat discorre entre zones  de  cultiu  

sense  travessar  en  cap  moment  masses boscoses. 

  

En canvi, la carretera que connecta la Ronda Altafulla amb la nacional 340 

discorre per les proximitats de la superfície vulnerable a patir incendis forestals (part nord 

del terme municipal). 

 

L'impacte  ambiental  del  risc  d'incendi  forestal  es  caracteritza  com  notable,  

mínim, negatiu,  indirecte,  acumulatiu, a curt  termini, a  llarg  termini  , permanent,  

irreversible, irrecuperable i discontinu.  Són  necessàries  mesures correctores. L'impacte 

s'avalua com moderat.   

 

Les mesures correctores són les següents:   

 

 Mantenir una zona de seguretat de 1 m a partir de l'extrem exterior de la calçada.  

 

 Mantenir una zona de protecció de 2 m a banda i banda de la calçada a contar a 

partir de la línia externa de la zona de seguretat. 

 

 Elaboració  d'un  pla  de  treball  d'acord  amb  les  directrius  generals  de  la  

Direcció general de Mitjà Natural, amb vigència anual, bianual o  triennal, per  a  la 

prevenció d'incendis en les zones de protecció.   

 

 Instal·lació de senyals de perill d'incendi forestal. 

  

 Disposar permanentment en  l'obra, mentre duri aquesta, una cuba d'aigua de 5 

m³ de capacitat  mínima,  per  a  intervenció  immediata,  així  com  dos  equips  

complets  de protecció personal contra el foc.   

 

 Compliment de  la normativa establerta en el Decret 64/1995, del 7 de març, pel 

qual s'estableixen amidades de prevenció d'incendis forestals.   
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 Compliment de la normativa establerta en el Decret 130/1998, del 12 de maig, pel 

qual s'estableixen  amidades  de  prevenció  d'incendis  forestals  en  les  àrees  

d'influència  de carreteres.  

 

 

5.  MESURES CORRECTORES   
 

5.1. INTRODUCCIÓ 
 

Les mesures correctores són les modificacions o incorporacions que es fan al projecte 

per   tal  d’evitar,   reduir,  modificar  o  compensar   l’efecte  del  projecte  en  el  medi ambient i 

adequar el projecte a les oportunitats que ofereix el medi per assegurar-ne  l’èxit. 

 

El  conjunt  d'afeccions  i  de  sensibilitats  del  medi  s'han  completat  des  de  l'òptica  

de limitar els impactes negatius que es poden manifestar en l'espai geogràfic travessat. 

Així, un cert nombre d'afeccions s'han pogut evitar i unes altres s'han minimitzat fins a uns  

límits compatibles amb el medi. 

  

El projecte ocasionarà, al  llarg del seu recorregut, un nombre de perjudicis 

d'extensió  i de grau variable en els quals els diferents aspectes del medi resultaran 

afectats bé durant la construcció o durant l'explotació de l'obra.   

 

L'objecte  d'aquest  capítol  és  el  d'assenyalar  i  indicar  les  mesures  

correctores corresponents  previstes.  Aquestes  poden  concernir  al  traçat  en  planta,  

al  perfil longitudinal, etc. 

 

Les mesures a prendre són:   

 

 Simples, definides i localitzades: en aquests casos es troben esmentades de 

forma clara i  concisa  en  les  taules  d'impactes  i  mesures.  

 

 Les  definides  pels  seus  principis  generals  com  les  de  tractament  

paisatgístic, soroll admissible,  etc.  requereixen  ser  molt  adaptades  a  la  

naturalesa  i  importància  dels impactes. Aquesta  adaptació  comporta  en  

general  un  seguiment  ambiental  de  l'obra amb  la  finalitat  de  verificar  que  

les  obres  es  desenvolupen  en  relació  amb  el  seu impacte sobre el mitjà 

segons els principis o objectius enunciats en el present estudi  d'impacte.   
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5.2. ENCINTAT  DEL  PERÍMETRE  DE  L’OBRA   
 

Per    tal    de    limitar    l’afectació    sobre    el    territori    del    projecte,    evitant    l’ocupació    

d’una   superfície   superior   a   la   necessària,   i   el   moviment   de   maquinària   indiscriminada  

sobre  el  terreny,  s’ha  de  preveure  la  senyalització  mitjançant  la  col·locació  d’una  cinta  al  

voltant  del  límit  d’obra  (superfície  d’ocupació).     

 

Aquesta      cinta      es      col·locarà      de      forma     discontinua  marcant      el      límit      d’obra  

mitjançant senyalització  cada  20m  (col·locant  la  cinta  sobre  una  estaca  o  barilla  

metàl·lica)  o distància inferior fins aconseguir que en cada punt es pugui visualitzar la 

senyal anterior i posterior. 

   

La    senyalització     del      límit     d’obra     es      realitzarà     un     cop     fets     els      treballs  de 

desbrossa  de  la  zona  d’aplec  de  materials  i  oficines. Aquesta senyalització es mantindrà 

mentre  duri  l’obra.     

 

5.3. REG  DE  CAMINS  D’OBRA  
 

Per      tal   d’evitar      la   generació   de   pols   s’ha   previst   el   reg   periòdic   amb   camió  

cisterna de tots els camins de  terra  transitats per maquinària pesant. La freqüència del 

reg va molt lligada  a  les  característiques  climàtiques  especialment  la  humitat)  i,  per  

tant,  la freqüència    del  reg  serà  aquella  que  garanteixi  el  compliment  en  quant  a  

evitar  la generació de pols.   

 

A  priori  s’ha  previst  una  freqüència de:   

 

 Estiu: Dues vegades cada dia.   

 Primavera i tardor: Una vegada cada dia   

 Hivern: Una vegada cada dos dies.   

  

5.4. RESTAURACIÓ DE TALUSSOS  
 

La      totalitat   dels      talussos   d’obra   –terraplens  i desmunts-  tenen una pendent 

3H:2V, que possibilita la seva revegetació.  

 

El tractament que es proposa és el següent:   
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 Aportació i estesa de 30 cm de terres vegetals procedents de la pròpia 

obra sobre talús 3H:2V .   

 

 Hidrosembra  sobre  la  superfície  del  talús.  La  hidrosembra  estarà  

formada  per  una barreja de les següents espècies:   

 

 Lolium perenner    10%   

 Poa Trevialis    5%   

 Trifolium repens    10%   

 Agropyrum cristatum   15%   

 Lolium rigifum    20%   

 Mendicago sativa    10%   

 Lotus corniculatus    2%   

 Onobrechis viciifolia   10%   

 Cynodon dactylon    5%   

 Festuca arundinacea   13%   

 

 Plantació de Quercus faginea, de 0,6 en 0,8 m a una densitat de 1 ut/ 25 

m².   

 Plantació d'arbust de reforestació de 0,2 en 0,4 m d'altura a una densitat 

de 1 ut/ 4 m².   

  

 Les plantacions arbòries i arbustives no es realitzaran en les superfícies de 

seguretat i de protecció.   

 
5.5. RESTAURACIÓ DE SUPERFÍCIES AFECTADES PER LES OBRES   

 

Dins      d’aquest      concepte      s’inclouen      aquelles      altres      superfícies      que      puguin    

resultar  afectades  en  l’execució  del  projecte. 

   

El tractament que es proposa és el següent:   

 

 Estesa  de  terres  vegetals  en  un  gruix  de  30  cm,  provenint  de  la  

pròpia  obra  i prèviament  millorades,  en  totes  aquelles  superfícies  on  

el  pendent  del  terreny  ho permeti.    

 

 Hidrosembra de totes les superfícies afectades.   
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  A  nivell   de   pressupost,      per      a      l’execució   dels      treballs   de      restauració   de      les    

superfícies   afectades   s’ha   previst   una   partida   alçada,   que   caldrà   verificar   un   cop  

acabades les obres, en  funció de  la  superfície  real afectada,  i de  la magnitud dels  

treballs  de    restauració  a  realitzar,  a  criteri  del  Director  Ambiental  de  l’obra.   

 
5.6. RESTAURACIÓ  DE  LES  SUPERFÍCIES  D’OCUPACIÓ  TEMPORAL 

 
Les  superfícies  utilitzades  com  abocadors  temporals,  parc  de  maquinària,  

acopis  de terres, etc.  es  restauraran un  cop  acabades  les obres. El  tractament que  

es proposa  és  el següent: 

 

 Aportació i estesa de 20 cm de terres vegetals procedents de la pròpia 

obra, prèviament millorada.   

 

 Hidrosembra      (únicament     aquelles     superfícies     que     l’ús      final     no     sigui    

l’aprofitament  com  a  camps  de  conreus).     

   
5.7. TRACTAMENT DE TERRES VEGETALS  

 

El    tractament    de    les    terres    vegetals    procedents    de    l’obra    es    realitzarà    de    la    

següent manera:   

 

 S’estendrà  per  parts,  en   lloc  suficientment  espaiós,  per   tongades  no  més  

gruixudes de 40 cm, amb maquinària adient, de forma que no es compacti ni 

deteriori el material.   

 

 S’afegiran  damunt   la   superfície  els   fertilitzants   i   esmenes, que mai seran 

inferiors a sis quilograms  d’esmena  per  metre  cúbic  de  terra,  i  80  U.F.  de  nitrogen,  

80 U.F. de fòsfor, i 80 U.F. de potassi, totes aquestes en forma de fertilitzant 

mineral complex.   

  

 Es farà un fressat del material tractat, fins que quedi barrejat 

homogèniament la terra, els fertilitzants i les esmenes. 

   

 Una vegada realitzat el  tractament, fins que es porti el material a la 

superfície de  les zones a revegetar, es podrà emmagatzemar en munts que no 
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sobrepassin   els   1,5  metres   d’alçada,   en   els   llocs   i   de   la forma que estableixi el 

Director  d’obra.     

   

La    terra    vegetal    s’estendrà    i    conformarà    amb    un    gruix    uniforme    de    20    cm,    

amb maquinària adient, sense trepitjar-la o compactar-la pel pas de maquinària o per la 

forma de transport.    

 

Es  tornarà    a    col·locar    la    terra    vegetal    que    s’hagués    desplaçat    del    seu    lloc    

per incompliment de les exigències del Plec de condicions o per negligència, així com en 

el  cas  d’erosions  per  pluges  o  d’altres  raons.     

 

Un cop finalitzades les anteriors operacions es procedirà a la neteja de tots els 

restes  de  terres    o    d’altres    materials,    transportant-los    a    l’abocador    autoritzat    o    al    lloc    

que  s’especifiqui  provisionalment  per  a  tal  fi.     

 

S’inclou   en   aquesta   operació   la   neteja   per   contaminació   del   ferm degut al 

moviment  de  terres  o  d’altres  materials,  així  com  el  manteniment  de    la  xarxa  de  drenatge  

de  forma que quedi garantida en qualsevol moment el funcionament del desguàs.  

  

L’amidament      i  abonament  de      la      terra  vegetal es  farà per metres cúbics (m3) 

realment subministrats tractats en amuntegament i estesos damunt de les superfícies a 

revegetar.    

 

5.8. MESURES  RELATIVES  A  LA  PREVENCIÓ  D’INCENDIS  FORESTALS  
 

A  fi  efecte  d’aplicació  de  les  mesures  de  prevenció  d’incendis  forestals  es  defineix  

com a zona de seguretat aquella franja de terreny lliure de vegetació arbustiva, herbàcia 

seca i de restes vegetals secs.   

 

En quant  a  la  vegetació  arbòria  no  pot  suposar  la  continuïtat  entre  les  

capçades  de  cada costat de la via així com tampoc de la massa forestal colindant.   

    

 El  manteniment  de   la  zona  de  seguretat  d’1  m  a  partir  de   l’extrem  exterior  de   la  

calçada, comportarà la realització dels següents treballs:   

 

 Segar la vegetació herbàcia.   

 Tallar la vegetació arbustiva.   
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 Aclarir els arbres per evitar al continuïtat horitzontal entre les capçades, 

fins arribar al 75%.   

   

 Les    restes    procedents    d’aquests    treballs    juntament    amb    les    restes    vegetals    

morts  no podran deixar-se a la zona de seguretat excepte quan es trituri restant trossos 

de tamany inferior a 5 cm.   

 

 En    el    cas    de    les    zones    de    protecció,    s’estén    per    aquesta    la    formada    per    

una  massa arbòria  i/o arbustiva esclarissada que eviti  la continuïtat vertical  i horitzontal 

entre els estrats arbustius i arbori.    

 

 El manteniment de la zona de protecció de 2 m a partir de la línia externa de la 

zona de seguretat, comportarà la realització dels següents treballs: 

 

 Tallar la vegetació arbustiva per evitar la continuïtat horitzontal entre els 

matolls així com   per   evitar   la   continuïtat   vertical   entre   l’estrat   arbustiu   i  

l’arbori.     

 Aclarir els arbres per evitar la continuïtat horitzontal entre les capçades.   

 Podar els matolls i arbres perquè no hi hagi contacte entre els dos estrats 

de vegetació. 

 

 

6. DOCUMENT DE SÍNTESI 
 

  En  el  present  projecte   “Projecte  de  connexió i urbanització de les carreteres N-
340 i N-340a i  del  carrer  de  ronda  al  municipi  d’Altafulla,   l’actuació  proposada  per  tal  de  

reduir els efectes negatius sobre el medi ambient són en general: 

 

 Encintat  del  recinte  de  l’obra 
 Regs  de  camins  d’obra 
 Restauració de talussos amb hidrosembra 
 Restauració de les superfícies afectades per les obres mitjançant estesa de 

terra vegetal i hidrosembra. 
 Restauració de la superfície temporal ocupada, amb 20 cm de terra vegetal 

i hidrosembra. 
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 Prevenir incedis segant la vegetació herbàcia, tallant la vegetació arbustiva  

 i aclarir els arbres per evitar la continuïtat horitzontal entre les capçades, 

 fins arribar al 75 %. 

 

 Les actuacions proposades són suficients pel tipus de projecte que estem 

estudiant   i   la   viabilitat  d’aquestes  és  bona,  és  a  dir,   són   recursos  de   fàcil  actuació   i  no  

presenten  un  impacte  negatiu  econòmic  sobre  la  totalitat  de  l’obra. 

 

 Els impactes que requereixen major profundització i seguiment en el present 

projecte són els que afecten a la hidrologia, a les aigües superficials. Els problemes que 

pot  comportar  la  erosió  dels  talussos  de  la  carretera  s’ha  de  tenir  molt  controlats  perquè  

poden comportar conseqüències greus y molt negatives, per això   s’ha   previst   en   el  

present projecte dels següents elements i mesures: 

 

 Cunetas de guarda en la coronació de desmunts i peus de terraplè 

 Ràpida revegetació mitjançant hidrosembres i plantacions de les 

 superfícies nues. 

  Prohibició del magatzematge d'olis i combustibles prop de la xarxa de 

 drenatge.  

 Prohibició de repòs i manteniment de maquinària prop d'aquesta xarxa. 

 Prohibició de vessaments de qualsevol tipus de líquid. S'han de disposar 

 dipòsits per a deixar  les  restes  d'obra  i  particularment  els  destinats  a  

 emmagatzemar  olis, combustibles  i  altres  tipus  de  substàncies  

 perillosos,  que  haurien  de  garantir  una estanqueïtat del 100%.  

 Dispositius de sedimentació de matèries en suspensió i basses, en el cas 

 de rentar àrids o graves. 

 Precaucions i prohibicions generals relatives a cursos d'aigua.  

 Correcte dimensionament de les obres de drenatge   
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1. INTRODUCCIÓ 

 En el present Annex es recullen les mesures que es consideren necessàries 

per a la correcta execució de  les  obres  definides  al  “Projecte  de  connexió  i  urbanització  

de les carreteres N-340 i N-340a  i  del  carrer  de  ronda  al  municipi  d’Altafulla”.   

 

 Es  descriuen  les  fases  en  que  es  divideix   la  obra  i  s’estudien  els  aspectes  de  

interacció de les obres definides al present projecte amb el trànsit de les vies 

afectades.  

 

2. ORGANITZACIÓ I DESVIAMENTS PROVISIONALS DURANT LES OBRES 

 El present projecte conté les obres destinades a la construcció de dues noves 

carreteres,   la   “Carretera   Ronda   Altafulla   – N   340”   i   la   “Continuació   de   la   Ronda  

Altafulla”.   A   més,   també   es   projecten   diverses actuacions de urbanització de la 

Nacional 340a i el carrer Ronda Altafulla.  

 

 Dividirem les obres del present projecte en diferents fases englobades en dues 

parts clarament diferenciades de manera que, primerament, es realitzen les obres 

necessàries per a la construcció de les dues carreteres i, a continuació, es realitzaran 

els treballs de urbanització de la Nacional 340a i el carrer de ronda. A continuació es 

descriuen cadascuna de les fases en que es divideix la obra, pel que fa a la 

organització i desviaments provisionals. 

 

PART 1 DEL PROJECTE: CONSTRUCCIÓ DE LES CARRETERES 
 

 En aquesta primera part del projecte es tindran en compte les obres dirigides a 

les carreteres de nova construcció. Aquestes dues carreteres només tenen 

interferència amb el trànsit existent als enllaços amb la Ronda Altafulla.  

 

I. Fase primera 

 

 Durant aquesta fase construirem els trams de les carreteres que no 

interfereixen  amb  el  trànsit  actual,  és  a  dir,  tota  la  carretera  “Ronda  Altafulla  – N  340”  

des del seu enllaç al nord amb el tram existent (no transitat) fins a la connexió de la 

Ronda  Altafulla,  sense  construir  aquesta  connexió;;   i   la  carretera   “Continuació  Ronda  

Altafulla”,  des  de  la  rotonda  existent  a  la  N-340 fins al carrer de ronda.  
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 La  connexió  d’aquesta  segona  carretera a la rotonda existent es realitzarà en 

aquesta fase ja que no interfereix al trànsit.  

 

 La  construcció  de  l’àrea  de  servei  també  la  realitzarem  en  aquesta  fase,  alhora  

que es construeix cadascuna de les carreteres. 

 

II. Fase segona 

 

 En aquesta fase realitzarem la connexió de la carretera Ronda Altafulla – N 340 

a la Ronda Altafulla. 

  

 Primerament, pels treballs de connexió del paviment necessitarem prohibir la 

circulació en la meitat del carril de la ronda en direcció oest. Per tant, el trànsit quedarà 

temporalment abocat a circular en dos carrils més estrets però suficients per la 

circulació amb prudència de vehicles. 

 

 Un cop tenim la continuïtat entre paviments assegurada, procedim a realitzar la 

miniglorieta. Per aquests treballs haurem de prohibir el trànsit en la zona central 

d'aquest tram de ronda, fent passar els cotxes pels extrems del carrer.  

 

III. Fase tercera 

 

 En aquesta fase tenim la carretera que enllaça amb la nacional 340 totalment 

acabada i oberta al trànsit.   

 A continuació, connectarem la carretera “Continuació  de  la  Ronda  Altafulla”  al  

carrer de ronda. Primer farem els treballs necessaris per a la connexió de paviments, 

els quals necessiten tallar el trànsit en un tram petit que no afecta en res al trànsit de 

vehicles que surten del carrer Oliverot, ni dels que circulen de la Ronda cap a les 

instal·lacions esportives.  

 Quan finalitzin aquests treballs, fem la construcció de la miniglorieta. Per tal de 

realitzar aquests treballs es prohibirà circular per la zona central on estarà situada la 

minirotonda. 
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 Finalment, acabats els treballs, donarem pas al trànsit a la carretera 

Continuació de la Ronda Altafulla. 

 

 En aquestes primeres tres fases de construcció de les carreteres, la via per a 

ciclistes i per vianants que discorren paral·leles a   elles   no   s’obriran   al   trànsit.  

Esperarem a realitzar la urbanització de la N-340a i de la Ronda Altafulla per a poder 

realitzar adequadament la xarxa per a ciclistes i les connexions amb les voreres 

existents.  

 

PART 2 DEL PROJECTE: URBANITZACIÓ I ÀREA DE SERVEI 
 
 Aquesta part del projecte consta dels treballs de urbanització de la nacional 

340a i el carrer de Ronda Altafulla. Anomenem aquesta última fase del projecte, fase 

quarta. 

 

IV. Fase quarta 

 

 Les obres de urbanització es faran de forma lineal començant per la nacional a 

l’alçada   de   la   rotonda   existent, a   l’est, i finalitzant les obres al final de la Ronda 

Altafulla. 

 

 La   interferència   amb   el   trànsit   es  mínima   ja   que   les   obres   d’urbanització   es  

troben fora de la calçada. Haurem de preveure un marge de 2 metres des de la zona 

afectada on realitzarem les diferents tasques dirigides a la urbanització. Aquest espai 

haurà   d’estar   degudament   senyalitzat   i   no   impossibilita   la   circulació   de   vehicles   pel  

costat de la zona de treball.  

 

 En el tram on es projecte la  modificació  en  planta  de   la  calçada,  s’hauran  de  

realitzar les obres de urbanització en dos fases. Una per cada meitat de la calçada, els 

vehicles es dirigiran pel costat lliure.  

 

 L’últim   tram   de   nacional   on   es   construeix   la   vorera   no   farà   falta   fer   cap 

desviament del trànsit ja que tenim el marge oposat a la calçada lliure, on deixar les 

diferents màquines i eines.  
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 Pel que fa a la Ronda Altafulla. Anirem urbanitzant diferents trams deixant un 

marge de 1 metres com a espai per a realitzar les diferents tasques necessàries per a 

la obra.  

 

 Finalment, es realitzarà la connexió de la via per a ciclistes amb les que 

discorren per les carreteres de nova construcció. 

 

 

3. SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D´OBRES  

 Durant les obres es disposarà de senyalització d´advertència d´obres, 

disposant senyals en ambdós sentits per tal d´informar als conductors amb l´adequada 

antelació de les afeccions que s´estan duent a terme.  

  

 Els   objectius   de   la   senyalització   provisional   són   informar   de   l’existència   de  

l’obra   als   conductors, ordenar la circulació de vehicles i garantir la seguretat dels 

vehicles  i  del  personal  de  l’obra.   

 

 La  senyalització  d’obres  a  utilitzar  depèn  de  si  hem  de  tallar  un  dels  carrils  de  

circulació o a tota la calçada. Segons la Norma 8.3-IC   “Señalización, balizamiento y 

defensa  de  obres”,  les  mesures  a  adoptar  seran  les  següents: 

 

3.1 REDUCCIÓ  D’UN  CARRIL  DE  CIRCULACIÓ 
 

 En   les   fases   de   l’obra,   comentades   anteriorment,   en   que   sigui   necessari   la  

reducció   d’un   dels   dos   carrils   de   circulació,   per   a   cadascun dels   carrils   s’haurà   de  

disposar del següent: 

 

 Senyalització   d’avís   (TP-18) complementada per un caixetí que indiqui la 

distancia a la línia de detenció. 

 Limitació de velocitat (TR-301) fins a la detenció total.  

 Prohibició  d’avançament  (TR-305). 
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 S’haurà de tenir en compte que quan hi hagi intensitats elevades de circulació i 

la cua formada pels vehicles detinguts sigui massa gran, haurem de considerar els 

següents ajusts: 

 

 La posició de la senyal TP-18. 

 Es  disposarà  d’un  agent  al   final  de   la  cua  amb  armilla luminescent provis 

d’una  senyal  TM-1 per advertir la seva presència.  

 

 La ordenació en sentit únic alternatiu la portarem a terme mitjançant senyals 

fixes TR-5. 

 

 

3.2 REDUCCIÓ DE LA TOTALITAT DE LA CALÇADA 
 
 En aquest cas, es disposarà per cada sentit de circulació de: 

 

 Senyalització  d’avís   (TP-18), complementada per un caixetí que indiqui la 

distancia a la línia de detenció.  

 Limitació de velocitat (TR-301) fins la detenció total. 

 Prohibició  d’avançament  (TR-305). 

 

 

 Als plànols de seguretat i salut es poden observar les diferents senyals 

provisionals de les obres descrites en aquest annex.  
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1. INTRODUCCIÓ 
 

En el present annex es recullen els criteris i normativa utilitzats per a la definició de 

la senyalització, tant horitzontal com vertical, l'abalisament i les barreres de seguretat, 

necessàries en el "Projecte de connexió i urbanització de les carreteres N-340 i N-

340a i  del  carrer  de  ronda  al  municipi  d’Altafulla". 

 

La senyalització en els carrers on es preveuen treballs de urbanització, la N-340a i 

el carrer Ronda Altafulla, es troben actualment en funcionament. Tanmateix, es preveu 

la reposició de les diferents senyalitzacions que hagin de ser retirades degut a les 

obres i, a més,   s’hauran   de   projectar   les   senyalitzacions   adequades   per   al   carril  

reservat per a ciclistes.  

 

Per tant, dividirem cada capítol en la senyalització referent als vehicles que 

circulen per la calçada i la senyalització per a ciclistes. 

 

Al document 2 del present projecte, Plànols, es representen els elements 

projectats en aquest annex.  

 

2. NORMATIVA I RECOMANACIONS  
 

Per al disseny dels elements recollits en el present annex, s'ha tingut en compte en 

tot moment les següents normes: 

 

 Norma 8.1-IC. "Señalización vertical" 
 Norma 8.2-IC. "Marcas viales" 
 "Señales verticales de circulación. Tomos I y II". Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

 "Recomanacions sobre Sistemes de Contenció de Vehicles" 

 Recomanacions  del  “Manual  per  al  disseny  de  les  vies  ciclistes  de  Catalunya”. 

 

3. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 

Per tal de definir la senyalització horitzontal s'ha utilitzat la Norma 8.2-IC. "Marcas 

Viales" i la  recomanació  del  “Manual  per  al  disseny  de  les  vies  ciclistes  de  Catalunya”  

per tal de definir les marques vials per a ciclistes. 
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Per a la confecció del present projecte s'han tingut en compte les següents 

consideracions pel que fa a la senyalització a les carreteres de nova construcció: 

 

 Delimitació dels carrils de circulació. 

 Separació dels sentits de circulació. 

 Indicació del límit de la calçada. 

 Delimitació de les zones excloses al trànsit. 

 Reiteració o recordatori de la senyalització vertical. 

 Guia dels moviments més adequats. 

 

Pel que fa a la senyalització horitzontal de les vies per a ciclistes les marques 

viàries han de servir per: 

 

 Delimitar els carrils per a bicicletes. 

 Separar fluxos oposats. 

 Identificar línies de detenció. 

 Regulacions suplementàries dels senyals verticals de circulació. 

 

Les marques vials definitives seran de color blanc. Aquest color correspon a la 

referència B-118 de la norma UNE 48 103. S'ha de tenir en compte que les obres 

comprenen la preparació de la superfície a pintar, el replanteig i execució de les 

marques vials.  

 

Les   marques   vials   blanques   que   transcorrin   fora   de   l’àrea   urbana   i   no   estiguin  

il·luminades, és a dir, la calçada de les carreteres de nova construcció, hauran de ser 

reflectants.  

 

 

3.1 MARQUES VIALS LONGITUDINALS 
 

La necessitat de separar els carrils de circulació dins de la calçada, així com la 

senyalització dels vorals, zones excloses al trànsit, etc. propicia les tipologies que es 

descriuen en els següents apartats. 

 

La marca vial ciclista està representada pel   símbol   d’una   bicicleta   i   fletxes  

direccionals amb les dimensions que es representen en la figura adjunta. 
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Fig. 1 Marca viària de les vies ciclistes 

 

 El   símbol   ciclista   s’haurà   de   dibuixar   a   l’inici   de   la   via   ciclista   i   a   intervals 

regulars (cada 250 metres).  

 

3.1.1 Marques longitudinals discontínues 
 

 M-1.2   Línia blanca discontínua de 0,10 metres d'ample, traç de 3,50 metres i 

vànol de 9,00 metres. La seva funció és separar els sentits dels dos carrils de 

la calçada. La seva utilització es durà a terme quant la  velocitat estigui entre 

els 60 i 100 km/h.  

 M-1.3   Línia blanca discontínua de 0,10 metres d'ample, traç de 2,00 metres i 

vànol de 5,5 metres. La seva funció és separar els sentits dels dos carrils de la 

calçada. La seva utilització es durà a terme quant la  velocitat sigui menor als 

60 km/h.  

 M-1.7   Línia blanca  discontínua  de  0,30  metres  d’ample,  traç  de  1,00  metres  i  

vànol de 1,00 metres. La seva funció és la de separar el carril principal del carril 

de entrada o sortida del  traçat.  Aquest  tipus  de  línia  s’utilitzarà  a  l’enllaç  de  la  

carretera  “Ronda  Altafulla  – N340”  amb  el  carrer  de  ronda.   
 M-1.9   Línia blanca discontínua de 0,10 metres d'ample, traç de 3,50 metres i 

vànol de 1,50 metres. La seva funció és avisar de la presència d'una marca 

longitudinal contínua que prohibeix l'avançament.  

 

3.1.2 Marques longitudinals contínues 
 

 M-2.2   Línia blanca contínua de 0,10 metres d'ample. La seva funció és 

separar la part de la calçada reservada a cada sentit de la circulació, prohibint 

efectuar avançaments, degut a la manca de visibilitat. 
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  M-2.6   Línia blanca contínua de 0,15 metres d'ample. La seva funció és la de 

delimitar les vores dreta i esquerra de la calçada.  

 

 

3.2 MARQUES VIALS TRANSVERSALS 
 

3.2.1 Marques vials transversals contínues 
 

Una línea continua disposada transversalment al carril indica que cap vehicle o 

animal pot creuar-les, en compliment de la obligació imposada per un pas de vianants.  

 
 M-4.1   Línia  blanca  de  0,40  metres  d’ample. 
 M-4.3   Marca de pas de vianants. Són franges  de   4  metres   d’amplada  amb  

una separació entre elles de 0,50 m.  
 

3.2.2 Marques vials transversals discontínues  
 

Una línia discontinua transversalment al carril, indica que cap vehicle o animal no 

pot passar-la quan tinguin que cedir el pas en compliment d'una obligació. 

 
 M-4.2   Línia blanca discontínua de 0,40 metres d'ample, traç de 0,80 metres i 

vànol de 0,40 metres. Serveix per una parada deguda a una senyal de CEDIU 

EL PAS. 

 M-4.4   Marca de pas de bicicletes. Són dos franges separades 1,8 m en un 

sol sentit de circulació i 3m en dos sentits. Les dimensions de les franges són 

de 0,5 x 0,5 m  separades 0,5m. 

 

 
3.3 FLETXES  

 
 M-5.1   Fletxes pintades en els carrils, que indiquen als conductors els 

moviments permesos o obligatoris a cada carril, quan VM > 60 km/h. 

 M-5.2   Fletxes pintades en els carrils per a una VM < 60 km/h. Són de mides 

més reduïdes respecte a les M-5.1. 

 M-5.3   Fletxa pintada per indicar als conductors que poden iniciar el cavi de 

carril per utilitzar un carril de sortida.  
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3.4 INSCRIPCIONS 
 

 M-6.5   Senyal pintada abans de la línia de "cediu el pas". Indica al conductor 

l'obligació que té de cedir el pas als vehicles que circulen per la calçada a la 

que s'aproxima, o a parar-se si és necessari. 

 

 

3.5 ZEBRATS 
 

Les zones de la calçada marcades amb franges obliqües paral·leles, emmarcades 

per una línia continua, significa que cap vehicle pot penetrar en aquesta zona. 

 

La seva funció és la d'augmentar la visibilitat de la zona de la calçada exclosa a la 

circulació de vehicles i al mateix temps indicar de quin costat tindran que desviar-se 

per evitar un obstacle o realitzar una maniobra de convergència o divergència. 

 

En el present projecte s'utilitza la següent marca de zebrat: 

 

 M-7.2a,b,c La separació de les franges és de 1,00 metres i el gruix de cada 

franja és de 0,40 metres. L'angle de marques queda determinada per la 

hipotenusa d'un triangle hipotètic format per la relació 1V:2H. 

 

3.6 ESTACIONAMENT 
 

Delimitació  de  la  zona  dins  la  qual  estarà  prevista  per  l’estacionament  de  vehicles. 

 

 M-7.3   Estacionament en línia. Amb 2 metres de separació de la vorera amb 

dos   línies   continues   transversalment   a   la   vorera   de   0,1m   d’amplada.   Línia  

discontínua  de  0,1m  d’amplada,  traç  d’1m  i  vànol  d’1m. 

 

3.7 LÍNIA DE PROHIBICIÓ DE PARADA O ESTACIONAMENT 
 

Indicació de que està prohibit   l’estacionament  en  el   costat  de   la  calçada  on  està  

situada.  

 

 M-7.9   Color groc. Línia en zigzag separades 1 m de la vorera i 

transversalment cada 1,50m. El gruix de les línies és de 0,15m. Trobem 
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aquesta marca a la zona de la Ronda Altafulla on es reserva la parada de 

l’autobús  escolar. 

 

 

3.8 VISIBILITAT 
 

Per a considerar la visibilitat s'ha definit com a velocitat màxima 80 km/h. Per tant, 

els condicionants respecte la visibilitat són els següents: 

 

 La distància de visibilitat necessària per finalitzar la marca continua de 

prohibició d'avançament és de 310 metres. 

 

 La distància desitjable entre dos marques continues de prohibició 

d'avançament és de 340 metres.  

 

 

4. SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 

La senyalització vertical del present projecte s'ha definit segons la Norma 8.1-IC. 

"Señalización vertical" pel que fa a la senyalització pels vehicles a motor. Per 

senyalitzar  la  via  per  a  ciclistes  s’ha  seguit  en  tot  moment  el  “Manual  per  al  disseny  de  

vies  ciclistes  de  Catalunya”.   

 

En els plànols de planta corresponents, s'ha dibuixat els elements de senyalització 

vertical i els senyals de circulació en el punt a on s'han de situar. 

 

També queden indicats en els plànols de planta tots els panells d'orientació 

interurbana i urbana, que s'han particularitzat amb mides i composició en el plànol de 

detall de la senyalització.  

 

 

4.1 DIMENSIONS I MATERIAL DE LES SENYALS  
 

Les dimensions de les senyals de codi seran: 

 

 - Triangulars:  costat  135 cm 

 - Circulars:  diàmetre 90 cm 
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 - Octogonals:  diàmetre 90 cm 

 - Quadrats:  costat   90 cm 

 - Rectangulars:  ample  90 cm 

    alçada  135 cm 

 
En tots els senyals de codi s'utilitzarà acer galvanitzat. 

 

 

4.2 CRITERIS D'IMPLANTACIÓ  
  
 4.2.1 Posició longitudinal 
 

Els senyals d'advertiment de perill s'han col·locat entre 150 i 250 m abans d'arribar 

a la secció a on es troba el perill que anuncien, en funció de la visibilitat, disponibilitat 

d'espai i tipus de la maniobra necessària. 

 

Les demés senyals de circulació, les reglamentaries de prioritat, prohibició, 

restricció, obligació o indicació general, s'han col·locat a la secció on comença la seva 

aplicació, i amb reiteracions en el tram d'aplicació a intervals corresponents a un temps 

de   recorregut   de   l’ordre d'un minut, i especialment després d'una entrada o 

convergència.  

 

 4.2.2 Posició transversal 
 

Les senyals de circulació i les d'orientació laterals es col·locaran de forma que el 

seu extrem estigui al menys a 2,50 metres de vora exterior de la calçada o a 0,50 

metres del marge exterior del voral. 

 

Amb  restriccions  d’espai   (per  exemple,  al  costat  d’una  barrera  rígida)   la  part  més  

propera de una senyal o cartell es podrà col·locar a un mínim de 0.5 metres de la part 

exterior de la calçada, sempre que amb ell no es disminueixi la visibilitat disponible.  

 

S'evitarà que els senyals o cartells   interfereixin   en   la   visibilitat   d’altres,   o  que  ho  

facin altres elements situats a prop de la part exterior de la plataforma.  
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4.2.3 Alçada 
 

L'alçada de les senyals de circulació laterals serà d'1,80 metres entre la vora 

inferior de la senyal i la vora de la calçada. Si la senyal, en les zones urbanes va sobre 

vorera o zones amb trànsit de vianants, aquesta diferència de cota no serà inferior a 

2,20 metres. 

 

 

4.3 SENYALITZACIÓ DE ROTONDES 
 

Els cartells d'orientació de presenyalització de les rotondes, l'implantació 

longitudinal s'ha situat a uns 200 metres de la marca vial de "cediu el pas" en el cas de 

les rotondes existents, tant al nord amb la connexió amb al nacional 340 com al sud a 

la connexió de la nacional 340a. Encara que per a les miniglorietes, la distancia 

d'implantació s'ha projectat a 100 metres de la citada marca vial.  

 

La personalització dels destins a que condueixen les sortides de la rotonda 

(almenys dels principals, especialment dels que suposin continuïtat d'itinerari) es farà 

per mitja de cartells. 

 

També es recomana presenyalitzar la obligació de cedir el pas als vehicles que 

circulen per la calçada anular, amb una senyal R-1, situada a uns 150 metres de la 

marca vial M-4.2 (Norma 8.2-IC Marques vials)  

 

 4.3.1 Entrades 
 

L’obligació de cedir el pas als vehicles que circulen per la calçada anular se 

senyalitza amb una senyal R-1, en correspondència amb la marca vial M-4.2 (Norma 

8.2-IC Marques vials), duplicant-se aquesta senyal sobre la isleta deflectora situada a 

l’esquerra  de  l’entrada  quan  s’accedeixi per 2 o més carrils. 

 

 4.3.2 Calçada anular 
 

Davant de cada entrada es col·locarà un senyal R-402 a la illeta central.  
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 4.3.3 Sortides 
 

Es col·locaran cartells fletxes en les illetes perimetrals, mai a la illeta central, però 

únicament   indicant   els   punts   als   que   s’accedeix   per   aquesta   sortida,   excepte   els  

camins agrícoles o altres destins no principals.   

 

 

4.4 SENYALITZACIÓ DE RESTRICCIÓ DE CIRCULACIÓ 
 

La senyal de limitació de longitud es situarà abans d'una sortida o divergència, de 

forma que es pugui evitar i canviar de trajectòria sense necessitat de fer marxa enrere.  

 

Aquesta senyal R-203 la col·locarem ja que a la Ronda Altafulla n'hi ha disposades 

diverses minirotondes que impedeixen el canvi de sentit dels camions massa llargs. 

 

  

4.5 SENYALITZACIÓ D'AVANÇAMENT 
 

En carreteres de calçada única i doble sentit de circulació, en les que per a 

avançar a un   altre   vehicle   més   lent   s’ha   d’envair   l’altre   carril   reservat   per   al   sentit  

contrari, a afectes de la ordenació de la circulació es definiran: 

 

 Trams  d’avançament  permès. 

 Trams de preavis, dintre dels quals no es deu iniciar un avançament, però si es 

pot completar un iniciat amb anterioritat. 

 Trams  de  prohibició  d’avançament,  dintre  dels  quals  no  es  deu  invadir  el  carril  

contrari. 

 

La   definició   de   trams   de   preavis   i   de   prohibició   d’avançament   s’atendrà   al  

disposat sobre ells, així com de les distancies de visibilitat, per la Norma 8.2-IC 

Marques vials. 

 

4.6 SENYALITZACIÓ VERTICAL PER A BICICLETES 
 

Pel que fa als elements de senyalització vertical, la via ciclista farà servir el 

senyal S-33,  a  l’inici  i  al  final  i  després  de  cada  intersecció.   
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Fig. 2 Senyal S-33 de via ciclista 

 

L’inici  i  l’acabament  de  la  circulació  obligatòria  per  a  bicicletes  s’indicarà amb el 

senyal R-407a.  

 

 
Fig. 3 Senyals de via obligatòria per a bicicletes 

 
  

 En  el  cas  de  interseccions  entre  l’itinerari  ciclista  i  carreteres  amb  circulació  de  

vehicles a motor, es farà servir el senyal P-22  d’advertiment de perill per a la circulació 

de bicicletes per a la resta dels conductors. 

 

 
Fig. 4 Senyal P-22 

 

 La dimensió dels senyals reglamentaris situats sobre vies ciclistes segregades 

del  trànsit  a  motor  s’ajustaran  als  400  mm  pel  que  fa a la dimensió vertical del senyal. 

L’alçada  de  col·locació  de  la  base  del  senyal  serà  de  220  cm  respecte  de  la  rasant. 
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Fig. 5 Dimensions dels senyals 

 

 
Cèl·lula  de  senyalització  d’orientació 

 

La  cèl·lula  de  senyalització  d’orientació és el conjunt de plafons situats al llarg 

de la via ciclista, que conté la informació seqüencial necessària per prendre una 

decisió sobre itineraris, en apropar-se a un nus o immediatament després de superar-

lo. 

 

Els  diferents  plafons  d’orientació   i   la seva  disposició   s’observa  a   la  planta  de  

senyalització del document 2 del present projecte. 

 

 Senyalització de  l’àrea  de  servei 
 
 Per   indicar   l’existència   de   l’àrea   de   servei   es   situaran   plafons   a   1   km   de  

distància. El tipus de plafó serà el següent: 

 

 
Fig. 6 Panell  indicatiu  de  l’àrea  de  servei 
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 4.7 INTERSECCIÓ AMB VIES CONVENCIONALS 
 
 A la zona de urbanització del present projecte ens trobem diverses 

interseccions de les vies ciclistes amb vies convencionals amb trànsit feble. En 

aquests  casos,   la   intersecció  s’haurà  de  dissenyar  amb  prioritat  per  als  vehicles  que  

circulin per la via prioritària. El tipus de senyalització serà el següent: 

 

 

 
Fig. 7 Instersecció amb via convencional 

 

 

5. DEFENSES 
 

5.1 BARRERES DE SEGURETAT A LES CARRETERES DE NOVA 
CONSTRUCCIÓ 

 

La funció de la barrera de seguretat és proporcionar un cert nivell de contenció a 

un vehicle fora de control, per a que no caigui per un desnivell, col·lisioni contra una 

estructura o obstacle, dissipant l'energia cinètica del vehicle de forma que el nivell 

d'alentiment patit pels ocupants sigui tolerable. 

 

La posició de les barreres de seguretat emprades al present projecte es poden 

observar al document 2, plànols. 
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Els elements de defensa disposats en el present projecte s'han realitzat d'acord a 

allò disposat a l'Ordre Circular 321/95 T i P sobre sistemes de contenció de vehicles i 

l'Ordre Circular 6/2001. Són els següents: 

 

1) Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, 

galvanitzada en calent, amb tanca de secció doble ona, i pal tubular de 120 

cada 4 metres.  

 

Disposició de la barrera de seguretat 
 

La barrera de seguretat es situarà paral·lela a l'eix de la carretera en les zones de 

terraplens al marge oposat on trobem el carril bici, de forma que intercepti la trajectòria 

dels vehicles fora de control. 

  

Anticipació al començament de la barrera 
 

En el present projecte s'ha considerat que la barrera de seguretat paral·lela a l'eix 

de la carretera començarà abans de al secció perillosa a la distancia de 64 metres, 

segons la taula 3 de l'O.C. 321/95, pel cas de calçada única i amb una distancia al 

obstacle de 2 a 4 metres. Però que si a posteriori resulta ser menor a 2 metres, 

aquesta distancia d'anticipació es faria de 100 metres.   

 

Respecte als suports d'una banderola, pòrtic o cartell de senyalització, la longitud 

emprada, per a la velocitat de projecte de 60 km/h, serà de 28 metres, segons la taula 

5 de l'O.C. 321/95. 

 

Retardament final 
 
El retardament en la terminació de la barrera de la zona perillosa, obstacle o vora 

del tauler o estructura, serà per aquestes carreteres de calçada única de doble direcció 

igual a l'anticipació, 64 metres. 

 
Continuïtat 
 

Si entre els elements extrems de dos sistemes consecutius de contenció queden 

menys de 50 metres, s'uniran en un sol sistema continu, excepte a on estigui 

justificada una interrupció del mateix, com per exemple degut a l'existència d'un accés. 
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Posició transversal 
 

La barrera de seguretat paral·lela a la carretera es col·locarà fora del voral i a una 

distancia màxima de 2,5 metres de l'exterior de la calçada, segons la taula 6 de l'O.C. 

321/95, que és la determinada per una velocitat de projecte de 60 km/h i dos carrils. 

 

Posició en alçada 
 

L'alçada de la part superior d'una barrera de seguretat metàl·lica serà de 70 cm, 

amb una tolerància de 5 cm en més i de 0 cm en menys. L'alçada lliure sota la part 

inferior d'una barrera metàl·lica no podrà ser superior a 50 cm. 

 

Inclinació 
 

A on el peralt sigui apreciable, es cuidarà especialment la inclinació de la barrera 

de seguretat respecte a la plataforma adjacent, de forma que sigui perpendicular a 

aquesta. 

 
 
Fonamentació  
 

Els pals de la barrera de seguretat metàl·lica es fonamentaran per clava en el 

terreny, menys quan aquesta sigui impossible, per la duresa d'aquell o insuficient 

resistència. 

 

 

Criteris d'implantació 
 

Barrera a la vora de calçada. 

Es col·locarà la barrera metàl·lica a la vora de la calçada quan existeix-hi el risc 

d'accident normal, és a dir a tots els terraplens del present projecte. Per aquests casos 

es disposarà barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b.  

 

2) Barrera tipus B-S/1 a una cara (New Jersey). Aquesta barrera es disposa al 

traçat complet de les dues carreteres de nova construcció per tal de separar la 

calçada per on discorren els vehicles a motor i el carril per a ciclistes i vianants.  
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Fig. 8 Barrera tipus B-S/1 

 

 S’observa  com  la  barrera  New  Jersey  disposarà  de  dos  caixons  perpendiculars  

per  tal  d’habilitar  l’escolament  transversal de les vies ciclistes i de vianants.  

 

 

5.2 BARRERES A LES VIES CICLISTES I DE VIANANTS 
 
 A  l’extrem  de  les  carreteres  de  nova  construcció  on  trobem  el  carril  destinat  a  

patinadors   i   usuaris   a   peu,   es   disposarà   d’un   tancament   amb   barana   de   fusta  

tornejada   i   impregnada  per  marcar  el   límit   de   la   carretera.   L’alçada  serà de 1,10 m, 

amb muntants de perfils de fusta cada 2m, travesser superior i travesser intermedi. 

Aquesta barana es disposarà en aquells trams on la caiguda dels usuaris de la via 

pugui resultar perillosa, queda marcat al document 2, Plànols, del present projecte. 

 

 A la part del projecte consistent a la urbanització de la nacional 340a i Ronda 

Altafulla, al primer tram de nacional hi trobem una barrera metàl·lica que haurem 

d’eliminar   i   disposar dels elements de segregació que fem servir en tot al projecte, 

balises   de   cautxú   reciclat.   També   es   disposarà   d’una   barana   de   fusta   de   1,40   m  

d’alçada  per  evitar  caigudes  perilloses  dels  ciclistes.   

 

 A  l’enllaç  del  carril  bici  i  el  carril  per  a  vianants  de  la  carretera  “Continuació  de  

la   Ronda   Altafulla”   amb   la   rotonda   existent   a   la   N-340a, hi disposem de barana de 
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fusta  a  banda   i   banda  dels   vials,   de  1,40m   i   1,10  m  d’alçada  segons  ens   trobem  el  

costat del carril bici o de vianants a peu, respectivament. 

 

 

 

Sistemes  de  restricció  d’accés  al  carril  bici   
 
 A   l’alçada   del   PK   0   de   la   carretera   “Ronda   Altafulla   – N340”   hi   trobem   la  

connexió entre la via ciclista i els camins rurals. Per tal de protegir la via ciclista dels 

vehicles a motor caldrà col·locar elements   que   impedeixin   l’accés   de   vehicles   no  

autoritzats.  

 

 Aquests elements, però, han de tenir característiques especials. Necessiten 

una certa flexibilitat per a garantir el pas de determinats vehicles (manteniment, 

emergències, etc) en determinades situacions. 

 

 Per  tant,  es  desaconsellen  sistemes  rígids  de  prohibició  d’accés  i  es  recomana  

que els dispositius comptin amb elements movibles per tal de fer possible el pas 

d’aquests  vehicles.   

 
 Es  disposarà  d’una  barrera  basculant  o  pivotant  que  ocupi  completament la via 

amb  un  pas  lateral  per  a  ciclistes.  Ha  de  disposar  d’un  sistema  que  permeti  elevar  la  

barrera per a facilitar el pas de vehicles autoritzats. 

 

 

 

6. ABALISAMENT 
 

El  tipus  d’elements  d’abalisament  retrorreflactants  que  s’utilitzen  al  present  projecte 

i   als  que  es   refereix   l’article  703  del  PG-3  contingut  a   l’O.M.  de  28  de  desembre  de  

1999 (B.O:E: de 28 de gener de 2000), article al que deuran subjectar-se, són: 

 

 Captafars retrorreflectants sobre paviment 
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6.1 CAPTAFARS RETRORREFLECTANTS SOBRE PAVIMENT 
 

Són aquells dispositius en forma de prisma, també anomenats "ulls de gat", de guia 

òptica, capaços de reflectí la major part de llum incident, per a tal de dirigir als usuaris 

de la carretera durant les hores nocturnes o d'escassa visibilitat. 

 

Es col·locaran als vorals de les calçades d'entrada i sortida de la rotonda, que 

envolten els illots, i en cada vèrtex. La separació serà com a màxim de 5 metres. 

 

Pel que fa a les vies ciclistes que discorren per sòl urbà, la segregació amb els 

vehicles es realitzarà mitjançant balises de cautxú reciclat de 100x15x4cm.  

 

 

 

7. SENYALITZACIÓ  D’OBRA 
 

Tota la senyalització emprada segueix el criteris de col·locació i la tria segons la 

normativa vigent, Norma   de   carreteres   8.3   Instrucció   de   Carreteres   “Senyalització  

d’obra”. 

 

Està constituïda per senyalització vertical, senyalització horitzontal i abalisament, 

que compren: pannells reflectits TB-1, TB-2, TB-5 i separadors de trànsit amb la seva 

corresponent cascada lluminosa adossada a la part superior adjacent al trànsit, 

senyals verticals mòbils, pannells informatius CO-1, CFO-1, CFO-2 y CF-3. 

 

Les   característiques   d’aquesta   senyalització   s’amplien   en   l’Annex   nº   19 

Organització de les Obres projectades. 
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1. MEMÒRIA 
 
1.1 INTRODUCCIÓ 

 

Per  a  dur  a  terme  l’execució  del  present projecte és necessària la disponibilitat dels 

bens  i  drets  afectats.  Per  això  es  procedeix  a  determinar  la  naturalesa  i  l’aprofitament  

dels terrenys que es traven a la franja a expropiar. 

 

Els treballs de urbanització de les carreteres N-340a i el carrer de Ronda es 

realitzen en sòl urbà i en zones que actualment ja es troben expropiades. Per tant, les 

expropiacions   que   s’hauran   de   programar   tenen   en   compte   els   terrenys pels que 

discorren les dues carreteres de nova construcció.  

 

1.2 CRITERIS ADOPTATS 
 

Segons el Decret publicat en el B.O.E de 30 de Juliol de 1988, en el Capítol III, 

Article 21 són de domini públic els terrenys ocupats per les carreteres estatals i una 

franja  de  terreny  de  3  metres  d’ample  per  a  carreteres  convencionals,  a  cada  costat  de  

la   via,   mesurades   en   horitzontal   i   perpendicularment   a   l’eix   de   la   mateixa,   des   de  

l’aresta  exterior  de  l’explanació.  L’aresta  exterior  de  l’explanació  és  la  secció  del talús 

del desmunt, del terraplè, o en el seu cas, de murs de sosteniment llindar amb el 

terreny natural. 

 

Així, la zona a expropiar corresponent al tronc principal de les carreteres de nova 

construcció s'ha delimitat a tres metres (3,0 m) mesurats en horitzontal i 

perpendicularment a l'eix, des de la intersecció del peu de terraplè o bé de les 

coronacions de desmunt amb el terreny natural. De la mateixa manera, en el cas de 

l’existència  de  cunetes  de  peu  de  terraplè  o  de  guarda  en  coronació  de  desmunt,  es  

comptaran  tres  metres  a  partir  de  la  línia  més  exterior  d’aquestes. 

 

El límit a expropiar en el cas de zones urbanes i zones urbanitzables és de 0 m. 
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1.3 VALORACIÓ DELS TERRENYS 
 

Per   a   la   determinació   del   preu   just   dels   bens   s’ha   considerat   la   seva  naturalesa 

fiscal, qualificació urbanística i utilitat, aplicant les normes establertes en la Llei 

d’Expropiació  Forçosa  de  1954  ,  en  els  seus  articles  38,39  i  43. 

 

A continuació es mostra un quadre detallant la part rústica i urbana on es veuen 

reflectides les superfícies totals afectades en cadascuna de les dues carreteres, es 

diferencia   les  zones  ocupades  permanentment   i   les  que  s’ocupen  de forma temporal. 

En  el  plànol  d’expropiacions s’observa  amb  detall  les  zones  afectades. 

 

1.3.1. Carretera Ronda Altafulla – N 340 
 

SUPERFÍCIE  
(m2) 

Naturalesa del terreny 
Expropiació                       Ocupació 
vialitat                               temporal 

Rústic      18735,71                         9839,10 

Urbà      15309,13                             - 

 

 

1.3.2. Carretera Continuació Ronda Altafulla 
 

SUPERFÍCIE 
(m2) 

Naturalesa del terreny 
Expropiació                       Ocupació     
 vialitat                               temporal 

Rústic 13329,17                             5303,25 

Urbà 12721,23                           - 

 

 A la zona a urbanitzar, tenim 2593,77 m2 d’expropiació a zona urbana, a on 

col·locarem les oficines d’obra. 
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Per fer la valoració de les ocupacions dels terrenys per on discorre les carreteres, 

els  preus  mitjos  que  s’han  considerat  són  els  següents: 

 

 

 

De  l’aplicació  dels  preus  mitjos  a  les  ocupacions  esmentades  s’estima  una  previsió  

de cost total per a les mateixes de QUATRE-CENTS TRENTA-SIS MIL DOS-CENTS 

VINT-I-DOS EUROS (436.222 €). 

PREU 
(€/m2) 

Naturalesa del terreny Expropiació                       Ocupació     
 vialitat                               temporal 

Rústic      1,70                                     0,17 

Urbà      15,00     3 
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APÈNDIX 1: XARXES DE SERVEIS EXISTENTS 
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1. INTRODUCCIÓ  
 

En   el   present   annex,   l’objectiu   és   descriure   i   valorar   els   serveis   afectats   que   es  

produeixen a  causa  del  projecte  constructiu  “Projecte  de  connexió  i  urbanització  de  les  

carreteres N-340 i N-340a  i  del  carrer  de  ronda  al  municipi  d’Altafulla. 

 

Per tal d'identificar els serveis que podien afecten al present projecte, s'ha demanat 

la informació necessària a l'Ajuntament d'Altafulla. A   l’apèndix   1   del   present   annex  

s'adjunten els plànols dels principals serveis que discorren a les proximitats del 

projecte, tant els existents com els previstos. 

 

 

2. DESCRIPCIÓ I GENERALITATS 
 

A continuació es descriuen els diferents serveis afectats en els diferents àmbits del 

present projecte. Al final del capítol  s’enumeren  les  diferents  partides  alçades  que  es  

preveuen per cada servei. 

 

2.1 SERVEIS AFECTATS PER LES CARRETERES DE NOVA CONSTRUCCIÓ 
 

No s'aprecia cap servei afectat en els troncs de les carreteres del present projecte 

constructiu, per tant els treballs de moviment de terres no afectaran a cap servei. 

Tanmateix,  haurem  de  tenir  en  compte  els  serveis  afectats  a  l’enllaç  de  les  carreteres  

amb la Ronda Altafulla.  

 

Xarxa de sanejament  
 
A   l’àmbit   d’afectació   de   les   carreteres   de   nova   construcció   trobem   canonades, 

corresponents   a   la   xarxa   de   sanejament,   a   la   zona   d’enllaç   de   la   carretera  

“Continuació   de   la   Ronda   Altafulla”   i   la   mateixa   ronda.   En   aquest   tram   es   troben  

soterrades conduccions de PVC de 400 mm i col·lectors de formigó de 1 m de 

diàmetre.  
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Xarxa  d’abastament  d’aigua  potable 
 

Pel que fa a la carretera Ronda Altafulla-N340, es preveu la connexió per la 

instal·lació  de  les  noves  fonts  a  l’àrea  de  servei  per  a  bicicletes.  S’haurà  de  realitzar  la  

connexió   amb   l’actual   xarxa   d’abastament   d’aigua potable, la qual es produeix 

mitjançant canonades de fundició dúctil de 250mm. La  realització  d’aquesta  connexió  

anirà  a  càrrec  de  l’empresa  d’abastament  d’aigua  del  municipi. 

 

A  l’enllaç  de  la  carretera  Continuació de la Ronda Altafulla amb la ronda hi trobem 

xarxa   d’abastament   d’aigua   potable,   també   amb   canonades   de   fundició   dúctil   de  

200mm de diàmetre.   

 

Xarxa de gas 
 

Tal   i   com   podem   observar   al   plànol   adjuntat   a   l’apèndix   I   del   present   annex,   la  

xarxa existent de gas natural afecta a les carreteres de nova construcció als enllaços 

d’aquestes  amb  la  Ronda  Altafulla.  A  la  carretera  “Ronda  Altafulla  – N340”  no  hi  haurà  

problemes   ja   que   els   treballs   previstos   en   l’àmbit   de   la   xarxa   de   gas   són   de   caire  

superficial.  Tanmateix,  a  l’enllaç  del  carrer  de  ronda  amb  la  carretera  “Continuació  de  

la  Ronda  Altafulla”   sí   que  pot  haver-hi problemes ja que la conducció de gas passa 

molt a prop de la nova carretera.  

 

Les conduccions de gas que són afectades pel projecte són de polietilè de 

diàmetre 200mm. 

 

Xarxa d’enllumenat 
 
Es  preveu  la  connexió  de  les  instal·lacions  d’enllumenat  de  les  carreteres  de  nova  

construcció a la xarxa existent. Les dos carreteres de nova construcció connectaran a 

la   xarxa   existent   d’enllumenat   en   les   interseccions   amb   la   Ronda   Altafulla.   No es 

coneix les característiques particulars de la xarxa existent. 

 

Instal·lacions telefòniques   
 

Actualment no existeixen xarxes soterrades de telefonia que puguin ser afectades 

per les carreteres del present projecte. Tanmateix, el planejament urbanístic sí que 
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preveu conduccions de 8c125 que discorren per les immediacions de la intersecció 

entre la Ronda Altafulla i les carreteres de nova construcció.  

 

Xarxa elèctrica  
 

El  servei  elèctric  que  pot  veure’s  afectat  per  la  construcció  de  les  carreteres  és  el  

que trobem a la confluència de la Ronda Altafulla i la carretera de continuació 

d’aquesta  ronda.    

 

En aquest cas existeix una línia de 3x1x240mm2 amb la designació RHV 18/30 kV. 

 

 

2.2 SERVEIS AFECTATS PER LA URBANITZACIÓ  
 
Les tasques de urbanització de la N-340a i de la Ronda Altafulla són, en la major 

part del projecte, de caire superficial i per tant no afecten als serveis existents. 

Tanmateix, el tram de N-340a a on es preveu la construcció de vorera, plantació 

d’arbres  i  enllumenat  públic,  si  s’haurà  d’estudiar  en  detall.   

 

Xarxa de sanejament 
 

A   l’àmbit   d’afectació   en   els   trams   de   urbanització   en   que   s’excavaren   rases   per  

encabir instal·lacions i la construcció de noves voreres es troben soterrades 

conduccions de PVC de 400 mm i col·lectors de formigó de 1 m de diàmetre. 

 

S’haurà  de  preveure  l’existència  d’aquestes  conduccions  i  a  més  la  connexió  amb  

la nova xarxa de sanejament.  

 

Xarxa  d’abastament  d’aigua  potable 
 

El servei d’aigua  potable  es  veurà  afectat  en  la  instal·lació  de  la  xarxa  de  reg de la 

nacional 340a, ja que haurem de construir una   arqueta   des   de   la   qual   s’inicia 

l’abastament d’aigua  al  nou  arbrat. 

 

Les canonades que hi trobem en aquest tram són de fundició dúctil i de diàmetre 

200mm.  

 



Projecte de connexió i urbanització de les carreteres N-340 i N-340a  i  del  carrer  de  ronda  al  municipi  d’Altafulla 
 

Annex 18 – Serveis afectats  Pàgina 5 
 

Als trams més petits en que també es construeix nova vorera no hi haurà 

problemes  d’afectació  a  la  xarxa  d’aigua  potable.   

 

Xarxa de gas 
 
Segons  el  plànol  de  l’estat  actual  de  la  xarxa  de  gas,  els  trams  de  nova  vorera  no  

es veuran afectats per aquest servei. 

 

Xarxa  d’enllumenat 
 

La   xarxa   d’enllumenat   públic es veurà afectada al   tram   en   que   s’urbanitza   la  

nacional   i   es   projecta   nou   enllumenat.   S’haurà   de   connectar   els   circuits   de   la   nova  

xarxa  d’enllumenat  als  diferents  quadres  de  comandament  que  hi  trobem  a  la  traça.   

 

Xarxa de telefonia  
 

La xarxa de telefonia es veurà afectada als tres trams de la nacional en què es 

preveu   el   disseny   d’una   nova   vorera.   No   es   coneix   amb   precisió   el   tipus   de  

conduccions que hi ha actualment.  

 
Xarxa elèctrica  
 

La xarxa elèctrica no es veurà afectada pel que fa a la urbanització de la nacional i 

la Ronda Altafulla. 

 

En   tots   els   casos   anteriors   caldrà   fer   una   cata   prèvia   a   l’inici   dels   treballs   per  

comprovar la ubicació i el diàmetre de les conduccions existents.  

 

Com que no es coneix amb exactitud la magnitud dels treballs a realitzar degut als 

serveis existents es projecten les següents partides alçades: 

 

 Partida alçada de 30.000 € per   cobrir   els   serveis   d’abastament   d’aigua  

afectats pel present projecte. 

 Partida alçada de 30.000 € per  cobrir  els  serveis  d’enllumenat  afectats pel 

present projecte. 

 Partida alçada de 20.000 € per cobrir els serveis de la xarxa existent de gas 

afectada per la construcció de les carreteres. 
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 Partida alçada de 20.000 € per cobrir els serveis de telefonia afectats pel 

present projecte. 

 Partida alçada de 10.000 € per  cobrir  els  serveis  d’instal·lacions  elèctriques  

afectades per la construcció de les carreteres. 
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els 

paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs 

d’execució  de  les  obres  del  Projecte  objecte  d’aquest  estudi,  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. 

  

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels 

riscos inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars 

consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres del 

Projecte de connexió i urbanització de les carreteres N-340 i N-340a i del carrer de 
ronda  al  municipi  d’Altafulla. 
 

2. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S:  Albert Llanos Sánchez 

Titulació:   Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Població:   Barcelona 

 

 

3. DADES DEL PROJECTE 
 

3.1 AUTOR/S DEL PROJECTE 
 

Redactor E.S.S:  Albert Llanos Sánchez 

Titulació:   Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Població:   Barcelona 

 

3.2 COORDINADOR DE SEGURETAT DURANT L'ELABORACIÓ DEL 
PROJECTE 

 

Redactor E.S.S:  Albert Llanos Sánchez 

Titulació:   Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Població:   Barcelona 
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3.3 TIPOLOGIA DE L'OBRA 

 

En  el  present  projecte  s’estudia  la  construcció  de  dues carreteres que connectades 

mitjançant la Ronda Altafulla, uneixen la carretera nacional 340 al nord amb la 

carretera nacional 340a al sud. La carretera que va des de la nacional 340 a la Ronda 

Altafulla és la Carretera Ronda Altafulla – N 340; i la que va des de la Ronda Altafulla 

fins a connectar amb la nacional 340a és la carretera Continuació de la Ronda 
Altafulla. Aquestes dues carreteres disposen de dues vies adherides a elles 

reservades,  una  per  a  ciclistes  i  l’altre  per  a  vianants  a  peu  o  patinant.  Aquestes  dues  

vies discorren paral·leles a la carretera, per tant el disseny del traçat queda 

perfectament definit.   

 

La longitud total de la carretera Continuació de la Ronda Altafulla és 803,91 

metres; i la longitud de la carretera Ronda Altafulla – N 340 és de 972,15 metres. La 

carretera Ronda Altafulla – N340 inicia el seu recorregut a les proximitats de la rotonda 

de connexió amb la nacional 340, al nord del municipi. Aquesta rotonda i el seu enllaç 

ja està executat, per tant el nostre projecte té el seu inici just quan acaba aquest tram 

de carretera existent. 

 

 El traçat en planta connecta amb aquest enllaç mitjançant una alineació recta, la 

qual   enllaça   amb   una   corba   circular   a   través   d’una   clotoide.   Finalment   la   carretera  

Ronda  Altafulla   finalitza  el   seu   recorregut   amb  el   conjunt   invers  d’alineacions que hi 

trobàvem a l’inici.   Aquests   dos   conjunts   d’alineacions   s’uneixen   entre   sí   mitjançant  

dues clotoides que permeten el canvi de sentit de les corbes circulars.  

 

La connexió amb la Ronda Altafulla es realitza mitjançant una miniglorieta. Aquesta 

elecció es deguda a que a la Ronda Altafulla ja existeixen diverses rotondes de petita 

dimensió i, per tal de continuar amb el mateix tarannà a tota la Ronda i com que tenim 

limitacions d'espai, creiem oportú construir la miniglorieta. 

 

La traça de la segona carretera, la Continuació de la Ronda Altafulla, comença al 

final de la Ronda. S'ha decidit construir una nova miniglorieta el punt d'inici d'aquesta 

carretera ja que es un punt d’intersecció de dos carrers. La traça d'aquesta carretera 

està formada per una alineació recta-clotoide-corba-clotoide-recta. 
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Finalment, aquesta carretera (la Continuació de la Ronda Altafulla) connecta amb 

la rotonda existent situada a la N-340a. Per tal de realitzar aquesta connexió és 

necessari realitzar una modificació en el traçat de la carretera T-214 de 

Torredembarra, que també connecta a la mateixa rotonda. Aquest condicionament de 

la carretera T-214, com que no és l'objecte principal del present projecte, no s'ha 

estudiat a fons. Només hem modificat el traçat en planta de manera que quedi 

clarament apreciable la possibilitat d’encabir  la nostra carretera a la rotonda.  

 

El traçat modificat de la T-214 s'ha realitzat mitjançant una corba en S. Aquesta 

alineació comença a la rotonda amb una corba de radi 265 metres i longitud 195,56 

metres, la qual connecta amb una altre corba de mateix radi i sentit contrari mitjançant 

dos clotoides de transició de igual paràmetre (132) i longitud (65,77 metres).  

 

Al finalitzar la segona corba, per tal de connectar amb la recta existent es defineix 

una clotoide de igual paràmetre i longitud que les corbes de transició anteriors. El PK 

inicial d'aquesta carretera s'ha situat al centre de la rotonda existent.   

 

 

3.4 SITUACIÓ 
 

Emplaçament:   Altafulla 

Comarca:   Tarragonès 

 

3.5 COMUNICACIONS 
 

Carretera:  AP-7, N-340, N-340a, T-214 

Ferrocarril:  RENFE 

Línia Autobús:  Línia municipal 

 
 

3.6 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 2.456.157,15 €. 
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3.7 TERMINI D'EXECUCIÓ 
 

El termini estimat de duració dels treballs d'execució de l'obra és de 11 mesos. 

 

 

3.8 MÀ D'OBRA PREVISTA  
 

L’estimació  de  mà  d’obra  prevista  en  punta  d’execució  de  l’obra  és  de  50 persones. 

 

3.9 OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA 
 

Cap de colla 

 

Oficial 1a 

 

Oficial 1a jardiner 

 

Ajudant 

 

Manobre 

 

Manobre especialista 

 

Peó 
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3.10 TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L'OBRA 
 

Aigua 

 

Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 

 

Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 

 

Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 

 

Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 

 

Betum asfàltic tipus B60/70 

 

Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR1 

 

Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 

 

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència 

plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 

 

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 

 

Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 

 

Morter M80 

 

Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 

 

Clau acer 

 

Tauló de fusta de pi per a 10 usos 

 

Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 

 

Desencofrant 
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Materials auxiliars per a encofrar 

 

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 

 

Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 

 

Microesferes de vidre 

 

Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P1 o P2 

 

Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i dimensions, 

sèrie 1 

 

Mescla bituminosa en calent G 20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure 

betum, a peu de planta asfàltica 

 

 

 

3.11 MAQUINÀRIA PREVISTA PER A EXECUTAR L'OBRA  
 

Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 

 

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 

 

Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 

 

Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 

 

Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 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 
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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 14 a 18 t 

 

Picó vibrant dúplex de 1300 kg 

 

Picó vibrant de placa de 60 cm d'amplària 

 

Camió cisterna de 8000 l 

 

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 
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Grua autopropulsada de 12 t 

 

Furgoneta de 3500 kg 

 

Vibrador intern de formigó 

 

Bituminadora automotriu per a rec asfàltic 

 

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 

 

Escombradora autopropulsada 

 

Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 

 

Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 

 

Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 

 

Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 

 

Màquina per a clavar muntants metàl·lics 

 

Regle vibratori per a formigonat de soleres 

 

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 

 

Tractor amb equip per a tractament del subsòl 

 

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 
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4. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 

4.1 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  sempre  fora  de  l’abast  de  la  maquinària  d’elevació  i  les  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 Ω ).   A   l’inici   de   l’obra   es  

realitzarà  una  connexió  al   terra  provisional  que  haurà  d’estar  connectada  a   l’anell  de  

terres, tot seguit després de realitzats els fonaments.  

 

- Estarà protegida de la intempèrie. 

- És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

- Se  senyalitzarà  amb  senyal  normalitzada  d’advertència  de  risc  elèctric   (R.D.  

485/97).  

 

 Conductors 

 

- Disposaran  d’un  aïllament  de  1000  v  de  tensió  nominal,  que  es  pot  reconèixer  

per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 

 

- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 

allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones.  

 

- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant "jocs" d’endolls,  mai  

amb regletes de connexió, retorciments i embetats. 
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Quadres secundaris 
 

- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran 

de ser de doble aïllament. 

 

- Cap  punt  de  consum  pot  estar  a  més  de  25  m  d’un  d’aquests  quadres. 

 

- Encara  que   la   seva  composició   variarà   segons   les  necessitats,   l’aparellatge  

més convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 

 

 

1 Magnetotèrmic general de 4P :  30 A. 

 

1 Diferencial de 30 A :   30 mA. 

 

  1 Magnetotèrmic 3P :   20 mA. 

 

4 Magnetotèrmics 2P :   16 A. 

 

1 Connexió de corrent 3P + T :  25 A. 

 

1 Connexió de corrent 2P + T :  16 A. 

 

 2 Connexió de corrent 2P :   16 A. 

 

1 Transformador de seguretat :  (220 v./ 24 v.). 

 

1 Connexió de corrent 2P :   16 A. 

 

 

Connexions de corrent 
 

- Aniran   proveïdes   d’embornals   de   connexió   al   terra,   excepció   feta   per   a   la  

connexió  d’equips  de  doble  aïllament. 
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- S’empararan  mitjançant  un  magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 

 

- Es faran servir els següents colors: 

 

  Connexió de 24 v :   Violeta. 

 

  Connexió de 220 v :   Blau. 

 

  Connexió de 380 v :   Vermell 

 

- No  s’empraran  connexions  tipus  "lladre". 

 

Maquinària elèctrica 

 

- Disposarà de connexió a terra. 

 

- Els  aparells  d’elevació  aniran  proveïts  d’interruptor  de  tall  omnipolar. 

 

- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o 

d’altres  aparells  d’elevació  fixos. 

 

- L’establiment  de  connexió  a  les  bases  de corrent, es farà sempre amb clavilla 

normalitzada. 

 

Enllumenat provisional 
 

- El  circuit  disposarà  de  protecció  diferencial  d’alta  sensibilitat,  de  30  mA. 

 

- Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

 

- Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral 

més pròxim a la virolla. 

 

- Els   punts   de   llum   a   les   zones   de   pas   s’instal·laran   als   sostres   per   tal   de  

garantirne la inaccessibilitat a les persones. 
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Enllumenat portàtil 
 

- La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament 

disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes 

indirectes. 

 

- Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb 

capacitat anticops i suport de sustentació. 

 

 

 

4.2 INSTAL.LACIÓ D'AIGUA PROVISIONAL D'OBRA 

 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 

companyia  subministradora  d’aigua,  perquè  instal·lin  una  derivació  des  de  la  canonada  

general  al  punt  on  s’ha  de  col·locar  el   corresponent  comptador i puguin continuar la 

resta  de  la  canalització  provisional  per  l'interior  de  l’obra. 

 

La  distribució  interior  d’obra  podrà  realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb 

els ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les 

Normes  Bàsiques  de  l’Edificació  relatives  a  fontaneria  en  els  punts  de  consum,  tot  allò  

garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctic en les zones necessàries. 

 

4.3 INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT 
 

Des  del  començament  de  l’obra,  es  connectaran  a  la  xarxa de clavegueram públic, 

les instal·lacions  provisionals  d’obra  que  produeixin  abocaments  d’aigües  brutes. 

 

Si  es  produís  algun  retard  en  l’obtenció  del  permís  municipal  de  connexió,  s’haurà  

de realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb 

bactericides. 
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4.4 ALTRES INSTAL.LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA 
INCENDIS 

 

Per   als   treballs   que   comportin   la   introducció   de   flama   o   d’equip   productor  

d’espurnes  a  zones  amb   risc  d’incendi  o  d’explosió,   caldrà   tenir  un  permís  de   forma 

explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la 

naturalesa   i   la   localització   del   treball,   i   l’equip   a   usar,   s’indicaran   les   precaucions   a  

adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), 

neteja   prèvia   de   la   zona   i   els   mitjans   addicionals   d’extinció,   vigilància   i   ventilació  

adequats. 

 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les 

següents: 

 

- La  instal·lació  elèctrica  haurà  d’estar  d’acord  amb  allò establert a la Instrucció 

M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc 

d’incendis  o  explosions. 

 

- Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 

quantitats estrictament necessàries  perquè  el  procés  productiu  no  s’aturi.  La  resta  es  

guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en 

recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò 

especificat a la Norma Tècnica "MIE-APQ- 001 Almacenamiento de líquidos 

inflamables y combustibles" del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes 

Químics. 

 

- S’instal·laran   recipients   contenidors   hermètics   i   incombustibles   en   què  

s’hauran  de  dipositar  els  residus  inflamables, retalls, etc. 

 

- Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de 

l’equip  de  soldadura  oxiacetilènica. 

 

- L’emmagatzematge  i  ús  de  gasos  liquats  compliran  amb  tot  allò  establert  a  la  

instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament  d’Aparells  a  pressió  en  la  norma  9,  apartats  3  

i  4  en  allò  referent  a  l’emmagatzematge,  la  utilització,  l’inici  del  servei  i   les  condicions  

particulars de gasos inflamables. 
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- Els  camins  d’evacuació  estaran  lliures  d’obstacles.  Existirà  una  senyalització 

indicant  els  llocs  de  prohibició  de  fumar,  situació  d’extintors,  camins  d’evacuació,  etc. 

- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i 

tots   ells   han   d’evitar   qualsevol   tipus   de   contacte   amb   equips   i   canalitzacions  

elèctriques. 

 

- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de 

tenir  les  connexions  de  corrent  ben  realitzades,  i  en  els  emplaçaments  fixos,  se  l’haurà  

de   proveir   d’aïllament   al   terra.   Tots   els   devessalls,   ensegellats   i   deixalles   que es 

produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els 

voltants de les màquines. 

 

- Les  operacions  de  transvasament  de  combustible  han  d’efectuar-se amb bona 

ventilació,   fora  de   la   influencia  d’espurnes   i   fonts  d’ignició.  Han  de  preveure’s   també  

les  conseqüències  de  possibles  vessaments  durant   l’operació,  pel  que  caldrà   tenir  a  

mà, terra o sorra. 

 

- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part 

de la conducta a seguir en aquests treballs. 

 

- Quan  es  transvasin  líquids  combustibles  o  s’omplin  dipòsits  hauran  de  parar-

se  els  motors  accionats  amb  el  combustible  que  s’està  transvasant. 

 

- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han 

d’obturar-se ràpidament per evitar el  pas  de  fum  o  flama  d’un  recinte  de  l’edifici  a  un  

altre, evitant-se   així   la   propagació   de   l’incendi.   Si   aquests   forats   s’han   practicat   en  

parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma 

immediata i amb productes que assegurin  l’estanquitat  contra  fum,  calor  i  flames. 

 

- 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,   emmagatzemant   o  

concentració  d’embalatges  o  devessalls,  han  de  completar-se els mitjans de protecció 

amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 
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Emplaçament  i  distribució  dels  extintors  a  l’obra 
 

Els principis bàsics  per  l’emplaçament  dels  extintors,  són: 

 

- Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a 

paraments   verticals  o  pilars,   de   forma  que   la  part   superior   de   l’extintor   quedi   com  a  

màxim a 1,70 m del sòl. 

 

- En àrees amb possibilitats de focs "A", la distància a recórrer horitzontalment, 

des   de   qualsevol   punt   de   l’àrea   protegida   fins   a   aconseguir   l’extintor   adequat   més  

pròxim, no excedirà de 25 m. 

 

- En àrees amb possibilitats de focs "B", la distància a recórrer horitzontalment, 

des   de   qualsevol   punt   de   l’àrea   protegida   fins   a   aconseguir   l’extintor   adequat   més  

pròxim, no excedirà de 15 m. 

- Els extintors mòbils hauran de col·locar-se  en  aquells  punts  on  s’estimi  que  

existeix  una  major   probabilitat   d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les 

sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin 

obstacles   que   dificultin   la   seva   localització,   s’assenyalarà   convenientment   la   seva  

ubicació. 

 
 

5. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les   instal·lacions   provisionals   d’obra   s’adaptaran   a   les   característiques  

especificades   als   articles   15   i   ss   del   R.D.   1627/97,   de   24   d’octubre,   relatiu   a   les  

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ. 

 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a 

una persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de 

l’obra. 

 

Per   l’execució  d’aquesta  obra,  es  disposarà  de  les  instal·lacions  del  personal  que  

es defineixen i detallen tot seguit: 
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5.1 SERVEIS HIGIÈNICS 

 

Lavabos 
 

Com a mínim un per a cada 10 persones. 

 

Cabines  d’evacuació 
 

S’ha  d’instal·lar  una  cabina  d’1,5  m2  x  2,3  m  d’altura,  dotada  de  placa  turca,  com  a  

mínim, per a cada 25 persones. 

 

 Local de dutxes 
 

Cada 10 treballadors,   disposaran   d’una   cabina  de   dutxa   de   dimensions  mínimes  

d’1,5  m2  x  2,3  m  d’altura,  dotada  d’aigua  freda-calenta, amb terra antilliscant. 

 

Per  aquest  projecte  s’ha  previst  dos mòduls 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, durant el termini de les obres. 

 

5.2 VESTUARIS 
 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

 

Per aquest projecte s'ha previst un 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, durant el termini de les obres. 
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5.3 MENJADOR 
 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 

2 m2 per  treballador  que  mengi  a  l’obra. 

 

Equipat amb banc allargat  o  cadires,  proper  a  un  punt  de  subministrament  d’aigua  

(1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10 persones), mitjans per a escalfar menjars (1 

microones per a cada 10 persones), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per 

a dipositar les escombraries. 

 

5.4 LOCAL DE DESCANS 
 

En  aquelles  obres  que  s’ocupen  simultàniament  més  de  50  treballadors  durant  més  

de   3   mesos,   és   recomanable   que   s’estableixi   un   recinte   destinat   exclusivament   al  

descans del personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. 

 

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 

 

5.5 LOCAL D'ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS 
 

En  aquells  centres  de  treball  que  s’ocupen  simultàniament  més  de  50  treballadors  

durant  més  de  tres  mesos,  s’establirà  un  recinte  destinat exclusivament a les cures de 

farmaciola  del  personal  d’obra.  En  obres  el  nivell  d’ocupació  simultani  del  qual  oscil·li  

entre  10  i  50  treballadors,  el   local  d’assistència  a  accidentats  podrà  ser  substituït  per  

un   armari   farmaciola   emplaçat   a   l’oficina   d’obra.   Per   a   contractacions   inferiors   a   10  

treballadors,   podrà   ser   suficient   disposar   d’una   farmaciola   de   butxaca   o   portàtil,  

custodiada  per  l’Encarregat. 

 

El   terra   i   parets   del   local   d’assistència   a   accidentats,   han   de   ser   impermeables,  

pintats preferiblement  en  colors  clars.  Lluminós,  caldejat  a  l’estació  freda,  ventilat  si  fos  

necessari de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la 

vista   el   quadre   d’adreces   i   telèfons   dels   centres   assistencials   més   pròxims,  

ambulàncies i bombers.  
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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. 

 

El seu instrumental serà decidit pel facultatiu mèdic-sanitari responsable. 

 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera 

immediata el material utilitzat o caducat. 

 

 

6. ÀREES AUXILIARS 
 

6.1 CENTRALS I PLANTES 
 

Estaran ubicades estratègicament en funció   de   les   necessitats   de   l’obra.   En   el  

trànsit   de   vehicles   als   seus   accessos   es   tindrà   molta   cura   pel   que   fa   a   l’ordre,  

abalisament i senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i 

pòrtic de gàlib de limitació en altura, mínima de 4 m. 

 

L’accés  a  la  instal·lació  resta  restringida  exclusivament  al  personal  necessari  per  a  

la seva explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la 

presència de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o 

passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, 

disposarà  de  barana  reglamentària  d’1  m  d’altura. 

 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de 

pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran 

degudament senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos 

possible  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.  
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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. 

 

6.2 TALLERS 
 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats  de  l’obra. 

 

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions 

mínimes (descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o 

materials):   3   m   d’altura   de   pis   a   sostre,   2   m2 de superfície i 10 m3 de volum per 

treballador. 

 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, 

abalisada i senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal 

(sense   càrrega)   d’1,20   m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos 

secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones 

de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat 

des  del  punt  més  sortint  del   recorregut  de   l’òrgan  mòbil  més  pròxim).  Al   voltant  dels  

equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, 

estaran   apantallats   i   disposaran   de   mitjans   portàtils   d’extinció   adequats.   Les  

instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una 

altura  mínima  d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 

 

La  intensitat  mínima  d’il·luminació,  en  els  llocs  d’operació  de  les  màquines  i  equips,  

serà  de  200  lux.  La  il·luminació  d’emergència  serà  capaç  de  mantenir,  al  menys  durant  

una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font  d’energia  serà  independent  del  sistema  

normal  d’il·luminació. 
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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 m3,  llevat  que  s’efectuï  una  renovació  total  d’aire  

diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

 

6.3 ZONES D'APILAMENT. MAGATZEMS 
 

Els   materials   emmagatzemats   a   l’obra,   hauran   de   ser   els   compresos   entre els 

valors "mínims-màxims", segons una adequada planificació, que impedeixi 

estacionaments  de  materials  i/o  equips  inactius  que  puguin  ésser  causa  d’accident. 

 

Els   Mitjans   Auxiliars   d’Utilitat   Preventiva,   necessaris   per   a   complementar   la  

manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la 

planificació dels treballs. 

 

Les   zones  d’apilament   provisional   estaran   balisades,   senyalitzades   i   il·luminades  

adequadament. 
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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. 

 

 

7. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

El  Contractista  és  responsable  de  gestionar  els  sobrants  de   l’obra  de  conformitat  

amb  les  directrius  del  D.  201/1994,  de  26  de  juliol,  regulador  dels  enderrocs  i  d’altres  

residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 

construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 

considerar   tant   en   la   fase   de   projecte   com   en   la   d’execució   material   de   l’obra   i/o  

l’enderroc  o  desconstrucció. 

 

Al   projecte   s’ha   avaluat   el volum i les característiques dels residus que 

previsiblement  s’originaran  i  les  instal·lacions  de  reciclatge  més  properes  per  tal  que  el  

Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. 

  

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos 

que això comporti. 

 

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. 

 

 

8. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES 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 

contaminats   dels   residus   o   materials   emprats   a   l’obra,   que   puguin   generar  

potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats 

al seu contacte i/o manipulació. 
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L’assessoria  d’Higiene  Industrial  comprendrà  la  identificació,  qualificació,  valoració  

i propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels 

materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats 

d’adaptació  de  la  majoria  (gairebé  totalitat)  dels  treballadors  i/o  tercers  aliens  exposats.  

Als   efectes   d’aquest   projecte,   els   paràmetres   de   mesura   s’establirà   mitjançant   la  

fixació dels valors límit TLV (Threshold Límits 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. 

 

8.1 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: 

 

- Amiant. 

- Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

- Sílice. 

- Vinil. 

- Urea formol. 

- Ciment. 

- Soroll. 

- Radiacions. 

- Productes tixotròpics (bentonita) 

- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

- Gasos liquats del petroli. 

- Baixos  nivells  d’oxigen  respirable. 

- Animals. 

- Entorn de drogodependència habitual. 
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8.2 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: 

 

- 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. 

 

- Nom comú, si és el cas. 

 

- Concentració  de  la  substància,  si  és  el  cas.  Si  és  tracta  d’un  preparat,  el  nom  

químic de les substàncies presents. 

 

- Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància 

o preparat perillós. 

 

- Pictogrames  i  indicadors  de  perill,  d’acord  amb  la  legislació  vigent. 

 

- Riscos  específics,  d’acord  amb  la  legislació  vigent. 

 

- Consells  de  prudència,  d’acord amb la legislació vigent. 

 

- El número CEE, si en té. 

 

- 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: 
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Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la 

presència de comburents i la prohibició de fumar. 

 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

 

El   possible   punt   d’ignició   més   pròxim   estarà   suficientment   allunyat   de   la   zona  

d’apilament. 

 

Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la 
reproducció 
 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació 

eficaç. 

 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 

l’estanquitat  de  l’usuari,  en  previsió  de  contactes  amb  la  pell. 

 
Corrosius, Irritants, sensibilitzats 

 

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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9. 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,   els   contenidors,   els   tallers   provisionals   i   l’aparcament   de   vehicles  

d’obra,  es  situaran  segons  s’indica  en   l’apartat   “Tancaments  de   l’obra  que  afecten  a  

l’àmbit públic“. 
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9.1 SERVITUDS 
 

En la documentació del Projecte i en la facilitada   pel   Promotor,   s’incorporen   els  

aspectes  relatius  a  l’existència  de  possibles  servituds  en  matèria  d’aigües,  de  pas,  de  

mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres 

intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no 

asseguren  l’exhaustivitat  ni  l’exactitud  i  per  tant  no  podran  ser  objecte  de  reclamacions  

per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el 

Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats 

extrems. 

 

Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució 

dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte 

d’abonament  independent. 

 

 

9.2 CARACTERÍSTIQUES METEOROLÒGIQUES 
 
La comarca del Camp de Tarragona queda sotmesa a la circulació dels vents de 

ponent. El clima està en relació els propis del domini mediterrani, per tant les 

temperatures segueixen el seu ritme anual, semblant al descrit en qualsevol altre àrea 

litoral.  

  

Les seves precipitacions tenen les característiques de ser poques, irregulars i amb 

freqüència violentes. Aquestes precipitacions depenen fonamentalment dels 

mecanismes dinàmics del mediterrani. Només en els vents s'observa una influència 

extraregional. 

 

Ens trobem, doncs, en una zona de clar clima mediterrani litoral que, en la nostra 

zona, es caracteritza per tenir precipitacions relativament escasses (la mitjana supera 

molt lleugerament els 500mm/any) i temperatures suaus, amb molt poc extrems 

gràcies a la influència reguladora del mar. 

 

El clima d'Altafulla en quant a les temperatures és suau, poc extremat. Els hiverns 

són força suaus, amb un risc de gelades molt petit, i els estius són temperats (tot i que 

la humitat ambiental és alta i per tant proporciona una notable sensació de xafogor). La 

diferència de temperatures entre el dia i la nit és petita, rarament superant els 15ºC. 
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9.3 CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY 
 

En la mateixa traça o al voltant és fàcil trobar material per fer els terraplens. 

Els terrenys on arranquen els terraplens, una vegada sanejats, presenten unes 

bones característiques mecàniques per absorbir les càrregues transmeses.  

 

Els terrenys permeten disposar talussos amb inclinacions 3:2 (H:V). 

 

Els materials (sorres llimoses) dels terrenys podran ser excavats amb sistemes 

d'excavació tals com excavadora, retroexcavadora i/o pala cargadora. 

 

 

10. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

  

MOVIMENTS DE TERRES 
 

REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN 

TALUSSOS I RETALUSSAT EN DESMUNT 

 

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

 

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

 

ESTRUCTURES 
 

TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 

 

REVESTIMENTS 
 

PINTATS - ENVERNISSATS 
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PAVIMENTS 
 

PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO, 

BITUMINOSOS I REGS ) 

 

PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC.. ) 

  

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 

COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS 

METÀL.LICS 

 

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL. PINTAT DE VIES 

 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
 

ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, 

EMBORNALS, BUNERES, ETC.. ) 

 

ELEMENTS SOSTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES) 

 

JARDINERIA 
 

MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

 

 

11. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El   Contractista   amb   antelació   suficient   a   l’inici   de   les   activitats   constructives  

n’haurà   de   perfilar   l’anàlisi   de   cada   una   d’acord   amb   els   "Principios   de   la   Acción  

Preventiva" (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els "Principios Aplicables durante 

la  Ejecución  de  las  Obras"  (Art.  10  RD.  1627/1997  de  24  d’octubre). 
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11.1 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. 

 

11.2 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. 

 

11.3 DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA D'EXECUCIÓ 
 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels 

distints  talls  de  l’obra,  s’han  tingut  en  compte  els  següents  aspectes: 

 

LLISTA  D’ACTIVITATS  :     Relació  d’unitats  d’obra. 

 

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització material 

d’unes  unitats  respecte  a  altres. 

 

DURADA DE LES ACTIVITATS :  Mitjançant la fixació de terminis temporals 

per   a   l’execució   de   cadascuna   de   les  

unitats  d’obra. 

 

De   les   dades   així   obtingudes,   s’ha   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. 
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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. 

 

 

12. MEDIAMBIENT LABORAL  
 
12.1. 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.  

  

12.2 IL.LUMINACIÓ  
  

Encara que la generalitat 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.  

  

12.3 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:  
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Compressor        82-94 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  

Pala carregadora de pneumàtics    84-90 dB  

 

  

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:   

 

1er.- Supressió del risc en origen.  

2on.-  Aïllament de la part sonora.  

3er.- 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. 
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12.4  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  (Si  

O2) que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la 

neumoconiosis.  

  

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:  

 

    3
2 2%

10
m
Mg

SiO
C 










  

  

 

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.  
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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:  

 

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 
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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.  

  

12.5 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:  

 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.  

2on.- Emplaçament  de  les  coses  necessàries  en  el  seu  respectiu  lloc  d’apilament.   

3er.- Normalització  interna  d’obra  dels  tipus  de  recipients  i  plataformes  de  transport  de  

materials  a  granel.  Pla  de  manutenció  intern  d’obra.   

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per  a apilament de residus i la seva 

utilització.  Pla  d’evacuació de residus.  

5è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 

matèria. Il·luminació suficient.  

6è.- Retirada   d’equips   i   ferramentes,   descansant   simplement   sobre   superfícies   de  

suport provisionals.  

7è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.  

8è.- Senyalització  dels  riscos  puntuals  per  falta  d’ordre  i  neteja.   

9è.- Manteniment  diari  de  les  condicions  d’ordre  i  neteja.  Brigada  de  neteja.   

10è.- 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.   
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12.6 MANIPULACIÓ DE 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.  

- 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 compte les següents premisses:  

 

- Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:  

Automatització i mecanització dels processos.  

Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.  
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- 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 són els següents: 

 

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 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.  

 

 

 

 



Projecte de connexió i urbanització de les carreteres N-340 i N-340a  i  del  carrer  de  ronda  al  municipi  d’Altafulla 
 

Annex 19 – Estudi  de Seguretat i Salut   Pàgina 41 
 

En quan al manejament de càrregues sense mitjans mecànics 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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13.  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 indissociable, 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: 

 

- Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 

 

- Ancoratge de disseny específic per a manipulació de prefabricats 

 

- Senyal acústica de marxa enrera 

 

- Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobrament de càrrega de caixa de 

camió 

 

- Cinturó portaeines 

 

- Termòmetre 

 

- Extintor de pols seca 

 

Pel fet de que els MAUP venen integrats de fàbrica, en l'equip, màquina o sistema, 

no seran d'abonament en aquest projecte. 
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14. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de 

Sistemes   de   Protecció   Col·lectiva,   el   conjunt   d’elements   associats,   incorporats al 

sistema   constructiu,   de   forma   provisional   i   adaptada   a   l’absència   de   protecció  

integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de 

coincidència  temporal  de  qualsevol  tipus  d’energia  fora  de  control,  present  en  l’ambient  

laboral,  amb  els   treballadors,  personal  aliè  a   l’obra   i/o  materials,  màquines,  equips  o  

ferramentes  pròximes  a  la  seva  àrea  d’influència,  anul·lant  o  reduint  les  conseqüències  

d’accident.   

 

La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, 

sense   necessitat   d’una   participació   per   a   assegurar   la   seva   eficàcia.   Aquest   últim  

aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual 

(EPI). 

 

En   absència   d’homologació   o   certificació   d’eficàcia preventiva del conjunt 

d’aquests  Sistemes  instal·lats,  el  contractista  fixarà  en  el  seu  Pla  de  Seguretat  i  Salut,  

referència  i  relació  dels  Protocols  d’Assaig,  Certificats  o  Homologacions  adoptades  i/o  

requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats 

Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

  

Els   SPC   més   rellevants   previstos   per   a   l’execució   del   present   projecte   són   els  

indicats   en   l’annex   d’aquesta   memòria   que   contindrà   les   fitxes   amb   RISC-

EVALUACIÓ- MESURES. 

 

 

15. 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. 
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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. 

 

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. 
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16. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

En  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.  

 

 

17. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i 

passos provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la 

senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les 

modificacions  que  comporti  la  implantació  de  l’obra  i  la  seva  execució,  diferenciant,  si  

és  cas,   les  diferents  fases  d’execució.  A  aquests  efectes, es tindrà en compte el que 

determina   la   Normativa   per   a   la   informació   i   senyalització   d’obres   al   municipi   i   la  

Instrucció  Municipal  sobre  la  instal·lació  d’elements  urbans  a  l’espai  públic  de  la  ciutat  

que correspongui. 

 

Quan   correspongui,   d’acord amb   les   previsions   d’execució   de   les   obres,   es  

diferenciarà  amb  claredat   i  per  cadascuna  de   les  distintes  fases  de   l’obra,  els  àmbits  

de  treball  i  els  àmbits  destinats  a  la  circulació  de  vehicles  i  vianants,  d’accés  a  edificis  i  

guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a 

cadascuna de les fases. 
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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. 

 

 17.1 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.  

  

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.  
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 Coordinació  d’interferències  i  seguretat  a  peu  d’obra   
 

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.   

  

17.2 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).  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.  
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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. 

 

- Les   casetes,   contenidors,   tallers   provisionals   i   aparcament   de   vehicles   d’obra, se 

situaran  en  una  zona  propera  a  l’obra  que  permeti  aplicar  els  següents  criteris: 

 

- Preferentment,  a  la  vorera,  deixant  un  pas  mínim  d’un  metre  i  quaranta  centímetres  

(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 

 

- A  la  vorera,  deixant  un  pas  mínim  d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 

pas   de   vianants   per   la   zona   d’aparcament   de   la   calçada   sense   envair   cap   carril   de  

circulació. 

 

- Si   no   hi   ha   prou   espai   a   la   vorera,   es   col·locaran   a   la   zona   d’aparcament   de   la  

calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un 

metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 

- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

 

Situació de grues-torre i muntacàrregues 
 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit  de  l’obra. 

 

Canvis de la Zona Ocupada 
 

Qualsevol   canvi   en   la   zona   ocupada   que   afecti   l’àmbit   de   domini   públic   es  

considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i 

s’haurà  de  documentar  i  tramitar  d’acord  amb  el  R.D.  1627/97. 
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17.3 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. 

 

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. 
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17.4 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 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.  
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- 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. 
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17.5 NETEJA   I   INCIDÈNCIA   SOBRE   L’AMBIENT   QUE   AFECTEN   L’ÀMBIT  
PÚBLIC 

 

Neteja 
 

Els  contractistes  netejaran   i   regaran  diàriament   l’espai  públic  afectat  per   l’activitat  

de   l’obra   i   especialment   després   d’haver   efectuat   càrregues   i   descàrregues   o  

operacions productores de pols o deixalles. 

 

Es  vigilarà  especialment  l’emissió  de  partícules  sòlides  (pols,  ciment,  etc.). 

 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa 

viària  a  la  sortida  dels  camions  de  l’obra.  A  tal  fi,  es  disposarà,  abans  de  la  sortida  del  

tancament  de   l’obra,  una  solera  de   formigó  o  planxes  de  „relliga“  de  2  x  1  m,  com  a  

mínim,  sobre  la  qual  s’aturaran  els  camions  i  es  netejaran  per  rec 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. 
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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. 

 

17.6 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-I.C. 

 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

 

 

Dimensions  mínimes  d’itineraris  i  passos  per  a  vianants 
 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

 

- En  cas  de  restricció  de  la  vorera,  l’amplada  de  pas  per  a  vianants  no  serà  inferior a 

un  terç  (1/3)  de  l’amplada  de  la  vorera  existent. 

 

- L’amplada  mínima  d’itineraris  o  de  passos  per  a  vianants  serà  d’un  metre  i  quaranta  

centímetres (1,40 m). 

 

Elements de protecció 
 

Pas vianants  Tots   els   passos   de   vianants   que   s’hagin   d’habilitar   es  

protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 

resistents,  ancorades  o  enganxades  a  terra,  d’una  alçada  

mínima   d’un   metre   (1   m)   amb   travesser   intermedi   i  

entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. 
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L’alçada   de   la   passarel·la   no   sobrepassarà   els quinze 

centímetres (0,15 m). Els elements que formin les 

tanques o baranes seran preferentment continus. Si són 

calats, les separacions mínimes no podran ser superiors 

a quinze centímetres (015 m). 

 

Forats i rases  Si els vianants han de passar per sobre els forats o les 

rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de 

resistència suficient, totalment planes i 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. 

 

 

 

 

 

 

 



Projecte de connexió i urbanització de les carreteres N-340 i N-340a  i  del  carrer  de  ronda  al  municipi  d’Altafulla 
 

Annex 19 – Estudi  de Seguretat i Salut   Pàgina 56 
 

Abalisament i defensa 
 

Els  elements  d’abalisament  i  defensa  a  emprar  per  passos  per  a  vehicles  seran  els  

designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent 

criteri  d’ubicació  d’elements  d’abalisament  i  defensa: 

 

a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament 

de  l’obra. 

 

b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus 

a passos provisionals per a vianants. 

 

c) Per impedir la circulació de vehicles per una  part  d’un  carril,  per  tot  un  carril  o  per  

diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

 

d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per 

salvar  l’obstacle  de  les  obres. 

 

e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o 

per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de 

les obres. 

 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1   quan,   en   vies   d’alta   densitat   de  

circulació,   en   vies   ràpides,   en   corbes   pronunciades,   etc..,   la   possible   desviació   d’un  

vehicle   de   l’itinerari   assenyalat   pugui   produir   accidents   a   vianants   o   a   treballadors  

(desplaçament  o  enderroc  del   tancament  de  l’obra  o  de  baranes  de  protecció  de  pas  

de vianants,  xoc  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). 
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Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un 

entarimat sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera 

i una barana fixa de protecció. 

 
Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

 

Si  la  via  o  vies  de  l’entorn  de  l’obra  estan  adaptades  d’acord  amb  el  que  disposa  el  

Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris 

provisionals compliran les següents condicions mínimes: 

 

- Alçada  lliure  d’obstacles  de  2,10  m. 

 

- En   els   canvis   de   direcció,   l’amplada   mínima   de   pas   haurà   de   permetre  

inscriure  un  cercle  d’1,5  m  de  diàmetre. 

- No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

 

- El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 

2%. 

 

- El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del 

gravat de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor 

Modificat). 

 

- Els  guals  tindran  una  amplada  mínima  d’un  metre  i  vint  centímetres  (1,20  m)  i  

un pendent màxim del 12%. 

 

Si   hi   ha   itinerari   alternatiu,   s’indicarà,   en   els   punts   de   desviació   cap   a   l’itinerari  

alternatiu, col·locant un  senyal  tipus  D  amb  el  símbol  internacional  d’accessibilitat  I  una  

fletxa de senyalització. 

 

Manteniment 
 

La   senyalització   i   els   elements   d’abalisament   es   fixaran   de   tal   manera   que  

impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
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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. 

 

 
17.7 PROTECCIÓ  I  TRASLLAT  D’ELEMENTS  EMPLAÇATS  A  LA  VIA  PÚBLICA 
 
Arbres i jardins 

 

Al   PLA   DE   SEGURETAT   s’assenyalaran   tots   els   elements   vegetals   i   l’arbrat  

existent a la via pública  que  estiguin  a   la  zona  de   les  obres   i  al  seu   llindar.  L’Entitat  

Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 

 

Mentre  durin  les  obres  es  protegirà  l’arbrat,  els  jardins  i  les  espècies  vegetals  que  

puguin quedar afectades, deixant  al  seu  voltant  una  franja  d’un  (1)  metre  de  zona  no  

ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones 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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Parades  d’autobús, quioscos, bústies 
 

A  causa  de  la  implantació  del  tancament  de  l’obra,  ja  sigui,  perquè  queden  al  seu  

interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de 

parades   d’autobús,   quioscos,   bústies   de   Correus   o   elements similars emplaçats a 

l’espai  públic. 

 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu 

emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis 

corresponents per tal de coordinar les operacions. 

 
 

18. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

18.1 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. 

 

 

18.2 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. 
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2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 

s’instal·larà  un  passadís  d’estructura  consistent  en  l’assenyalament,  que  haurà  de  ser  

òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. 

Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en 

voladís de material resistent. 

 

3. Si fos necessari  ocupar  la  vorera  durant  l’aplec  de  materials  a  l’obra,  mentre  duri  la  

maniobra  de  descàrrega,  es  canalitzarà  el  trànsit  de  vianants  per  l’interior  del  passadís  

de  vianants  i  el  de  vehicles  fora  de  les  zones  d’afectació  de  la  maniobra,  amb  protecció 

a   base   de   reixes   metàl·liques   de   separació   d’àrees   i   es   col·locaran   llums   de   gàlib  

nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill. 

 

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. 

 

 

19.  PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per 

aquesta obra són: 

 

- Incendi, explosió i/o deflagració. 

 

- Inundació. 

 

- Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

 

- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

 

- Enfonsament  de  càrregues  o  aparells  d’elevació. 

 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com 

annex   al   seu   Pla   de   Seguretat   i   Salut   un   “Pla   d’Emergència   Interior“,   cobrin   les  

següents mesures mínimes: 
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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. 

 

 

20. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS  
 

El present projecte només inclou les mesures de seguretat a contemplar en fase 

de construcció. No es contempla cap mesura addicional per treballs de reparació, 

manteniment  i  conservació  per  no  estar  definit  el  sistema  d’explotació.   

  

  

  

  

 

 

 

 

Barcelona, juny de 2013  

 

L’enginyer  autor  del  projecte:   

  

  

  

  

  

Albert Llanos Sánchez 

 

 



Pressupost E.S.S Projecte connexió i urbanització de la N-340, N-340a i carrer de ronda d´Altafulla

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 19,07000 €

A012E000 h Oficial 1a vidrier 18,53000 €

A0140000 h Manobre 15,97000 €

A0150000 h Manobre especialista 16,53000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1503000 h Camió grua 38,85000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,50000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 0,91000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 13,66000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 12,49000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 83,80000 €

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm 0,95000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,39000 €

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 2,70000 €

B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,08000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,51000 €

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

5,27000 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24000 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,56000 €

B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i
UNE-EN 12083

0,98000 €

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

10,41000 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,44000 €

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 €

B1462241 u Parella de botes de seguretat 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, amb puntera metàl.lica

16,56000 €

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 22,43000 €

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

74,90000 €

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

8,86000 €

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

11,70000 €

B1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 12,92000 €

B1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

17,68000 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

6,05000 €

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

15,21000 €

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 €

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida
monocomponent

13,20000 €
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MATERIALS

BBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 60
cm, per ésser vista fins 25 m

69,61000 €

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

5,76000 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància

7,44000 €

BBBAD004 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 41 cm, per ésser
vist fins 12 m

12,31000 €

BBBAD013 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 60 cm, per ésser
vist fins 25 m

69,72000 €

BBBAD025 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 29 cm, per ésser
vist fins 12 m

7,44000 €

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m

9,04000 €

BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 21,19000 €

BQU15314 u 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, per a 4 usos

2.441,10000 €

BQU1A504 u 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, per a 4 usos

3.593,54000 €

BQU1H534 u 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, per a 4
usos

2.639,07000 €

BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos 46,74000 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones 177,65000 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 399,55000 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones

82,52000 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 99,92000 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 78,95000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 47,02000 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

101,52000 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 28,35000 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 172,85000 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,84000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

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 64,25000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 16,53000 = 18,18300

Subtotal: 18,18300 18,18300

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,50000 = 0,90000

Subtotal: 0,90000 0,90000

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 83,80000 = 16,76000

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 12,49000 = 19,35950

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 13,66000 = 8,87900
B0111000 m3 Aigua 0,180      x 0,91000 = 0,16380

Subtotal: 45,16230 45,16230

COST DIRECTE 64,24530

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,24530
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 6,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 6,51000 = 6,51000

Subtotal: 6,51000 6,51000

COST DIRECTE 6,51000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,32550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,83550

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 5,53 €

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 5,27000 = 5,27000

Subtotal: 5,27000 5,27000

COST DIRECTE 5,27000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,53350

P-3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 0,25 €

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 0,24000 = 0,24000

Subtotal: 0,24000 0,24000

COST DIRECTE 0,24000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,25200

P-4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
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B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,000      x 1,56000 = 1,56000

Subtotal: 1,56000 1,56000

COST DIRECTE 1,56000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,63800

P-5 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083

Rend.: 1,000 1,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083

1,000      x 0,98000 = 0,98000

Subtotal: 0,98000 0,98000

COST DIRECTE 0,98000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,02900

P-6 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 10,93 €

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 10,41000 = 10,41000

Subtotal: 10,41000 10,41000

COST DIRECTE 10,41000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,52050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,93050

P-7 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 5,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons

1,000      x 5,44000 = 5,44000
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UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Subtotal: 5,44000 5,44000

COST DIRECTE 5,44000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,71200

P-8 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-9 H1462241 u Parella de botes de seguretat 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, amb puntera metàl.lica

Rend.: 1,000 17,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1462241 u Parella de botes de seguretat 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, amb puntera metàl.lica

1,000      x 16,56000 = 16,56000

Subtotal: 16,56000 16,56000

COST DIRECTE 16,56000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,82800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,38800

P-10 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

Rend.: 1,000 53,48 €



Pressupost E.S.S Projecte connexió i urbanització de la N-340, N-340a i carrer de ronda d´Altafulla

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

UNE-EN 354

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
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354

1,000      x 50,93000 = 50,93000

Subtotal: 50,93000 50,93000

COST DIRECTE 50,93000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,54650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,47650

P-11 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-12 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar Rend.: 1,000 23,55 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
B147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 1,000      x 22,43000 = 22,43000

Subtotal: 22,43000 22,43000

COST DIRECTE 22,43000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,12150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,55150

P-13 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 78,65 €
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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 74,90000 = 74,90000

Subtotal: 74,90000 74,90000

COST DIRECTE 74,90000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,74500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,64500

P-14 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 9,30 €

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 8,86000 = 8,86000

Subtotal: 8,86000 8,86000

COST DIRECTE 8,86000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,44300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,30300

P-15 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 12,29 €

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 11,70000 = 11,70000

Subtotal: 11,70000 11,70000

COST DIRECTE 11,70000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,58500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,28500

P-16 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb
material aïllant

Rend.: 1,000 13,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb
material aïllant

1,000      x 12,92000 = 12,92000
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Subtotal: 12,92000 12,92000

COST DIRECTE 12,92000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,64600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,56600

P-17 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 18,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la
cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

1,000      x 17,68000 = 17,68000

Subtotal: 17,68000 17,68000

COST DIRECTE 17,68000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,88400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,56400

P-18 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 6,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

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-19 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 15,97 €

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 15,21000 = 15,21000

Subtotal: 15,21000 15,21000
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COST DIRECTE 15,21000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,76050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,97050

P-20 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 11,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 19,07000 = 4,76750
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 15,97000 = 3,99250

Subtotal: 8,76000 8,76000
Materials

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 64,24530 = 1,28491

B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 3,500      x 0,08000 = 0,28000
B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,220      x 2,70000 = 0,59400

Subtotal: 2,15891 2,15891

COST DIRECTE 10,91891
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,54595

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,46486

P-21 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en
ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 4,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 19,07000 = 1,90700
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 15,97000 = 1,59700

Subtotal: 3,50400 3,50400
Materials

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm

1,200      x 0,95000 = 1,14000

Subtotal: 1,14000 1,14000

COST DIRECTE 4,64400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,23220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,87620
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P-22 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 23,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 19,07000 = 2,86050
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 15,97000 = 2,39550

Subtotal: 5,25600 5,25600
Materials

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

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 12,000      x 0,39000 = 4,68000

Subtotal: 16,68000 16,68000

COST DIRECTE 21,93600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,09680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,03280

P-23 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions

Rend.: 1,000 36,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 19,07000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,97000 = 15,97000

Subtotal: 35,04000 35,04000

COST DIRECTE 35,04000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,75200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,79200

P-24 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut
constituït per 6 persones

Rend.: 1,000 120,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 6,000 /R x 19,07000 = 114,42000

Subtotal: 114,42000 114,42000

COST DIRECTE 114,42000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,72100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,14100

P-25 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut Rend.: 1,000 16,77 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,97000 = 15,97000
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Subtotal: 15,97000 15,97000

COST DIRECTE 15,97000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,79850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,76850

P-26 HBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, d 60 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 25 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 163,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,97000 = 15,97000

Subtotal: 15,97000 15,97000
Materials

BBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 60 cm, per
ésser vista fins 25 m

1,000      x 69,61000 = 69,61000

BBBAD013 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 60 cm, per ésser vist fins
25 m

1,000      x 69,72000 = 69,72000

Subtotal: 139,33000 139,33000

COST DIRECTE 155,30000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,76500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 163,06500

P-27 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 30,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,97000 = 15,97000

Subtotal: 15,97000 15,97000
Materials

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins

1,000      x 5,76000 = 5,76000
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12 m
BBBAD025 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 29 cm, per ésser vist fins 12 m

1,000      x 7,44000 = 7,44000

Subtotal: 13,20000 13,20000

COST DIRECTE 29,17000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,45850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,62850

P-28 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 24,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,97000 = 15,97000

Subtotal: 15,97000 15,97000
Materials

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància

1,000      x 7,44000 = 7,44000

Subtotal: 7,44000 7,44000

COST DIRECTE 23,41000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,17050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,58050

P-29 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 39,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,97000 = 15,97000

Subtotal: 15,97000 15,97000
Materials

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m

1,000      x 9,04000 = 9,04000
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BBBAD004 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 41 cm, per ésser vist fins
12 m

1,000      x 12,31000 = 12,31000

Subtotal: 21,35000 21,35000

COST DIRECTE 37,32000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,86600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,18600

P-30 HQU15312 u 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, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 2.580,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 15,97000 = 4,79100

Subtotal: 4,79100 4,79100

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,300 /R x 38,85000 = 11,65500

Subtotal: 11,65500 11,65500

Materials

BQU15314 u 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, per a 4 usos

1,000      x 2.441,10000 = 2.441,10000

Subtotal: 2.441,10000 2.441,10000

COST DIRECTE 2.457,54600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 122,87730

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.580,42330

P-31 HQU1A502 u 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

Rend.: 1,000 3.790,49 €
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instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 15,97000 = 4,79100

Subtotal: 4,79100 4,79100
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,300 /R x 38,85000 = 11,65500

Subtotal: 11,65500 11,65500
Materials

BQU1A504 u 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, per a 4 usos

1,000      x 3.593,54000 = 3.593,54000

Subtotal: 3.593,54000 3.593,54000

COST DIRECTE 3.609,98600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 180,49930

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.790,48530

P-32 HQU1H532 u 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, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 2.788,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 15,97000 = 4,79100

Subtotal: 4,79100 4,79100
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,300 /R x 38,85000 = 11,65500

Subtotal: 11,65500 11,65500
Materials

BQU1H534 u Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,

1,000      x 2.639,07000 = 2.639,07000
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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, per a 4 usos

Subtotal: 2.639,07000 2.639,07000

COST DIRECTE 2.655,51600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 132,77580

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.788,29180

P-33 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat
adherit sobre tauler de fusta

Rend.: 1,000 43,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 18,53000 = 18,53000

Subtotal: 18,53000 18,53000
Materials

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà de polimerització ràpida
monocomponent

0,105      x 13,20000 = 1,38600

BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 1,000      x 21,19000 = 21,19000

Subtotal: 22,57600 22,57600

COST DIRECTE 41,10600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,05530

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,16130

P-34 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 53,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 15,97000 = 3,99250

Subtotal: 3,99250 3,99250
Materials

BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

1,000      x 46,74000 = 46,74000

Subtotal: 46,74000 46,74000

COST DIRECTE 50,73250
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,53663

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,26913
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P-35 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 189,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 15,97000 = 2,39550

Subtotal: 2,39550 2,39550
Materials

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones 1,000      x 177,65000 = 177,65000

Subtotal: 177,65000 177,65000

COST DIRECTE 180,04550
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,00228

COST EXECUCIÓ MATERIAL 189,04778

P-36 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 422,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 15,97000 = 2,39550

Subtotal: 2,39550 2,39550
Materials

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones

1,000      x 399,55000 = 399,55000

Subtotal: 399,55000 399,55000

COST DIRECTE 401,94550
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,09728

COST EXECUCIÓ MATERIAL 422,04278

P-37 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 92,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 15,97000 = 5,58950

Subtotal: 5,58950 5,58950
Materials

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones

1,000      x 82,52000 = 82,52000

Subtotal: 82,52000 82,52000
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COST DIRECTE 88,10950
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,40548

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,51498

P-38 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 110,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 15,97000 = 5,58950

Subtotal: 5,58950 5,58950
Materials

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 1,000      x 99,92000 = 99,92000

Subtotal: 99,92000 99,92000

COST DIRECTE 105,50950
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,27548

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,78498

P-39 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 83,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 16,53000 = 0,82650

Subtotal: 0,82650 0,82650
Materials

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 1,000      x 78,95000 = 78,95000

Subtotal: 78,95000 78,95000

COST DIRECTE 79,77650
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,98883

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,76533

P-40 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 51,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 15,97000 = 1,59700

Subtotal: 1,59700 1,59700
Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat

1,000      x 47,02000 = 47,02000

Subtotal: 47,02000 47,02000
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COST DIRECTE 48,61700
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,43085

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,04785

P-41 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 15,97000 = 0,79850

Subtotal: 0,79850 0,79850
Materials

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 1,000      x 0,84000 = 0,84000

Subtotal: 0,84000 0,84000

COST DIRECTE 1,63850
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08193

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,72043

P-42 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 106,60 €

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 101,52000 = 101,52000

Subtotal: 101,52000 101,52000

COST DIRECTE 101,52000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,07600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,59600

P-43 HQUAM000 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 29,77 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000      x 28,35000 = 28,35000

Subtotal: 28,35000 28,35000

COST DIRECTE 28,35000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,41750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,76750

P-44 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme Rend.: 1,000 181,49 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 1,000      x 172,85000 = 172,85000

Subtotal: 172,85000 172,85000
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COST DIRECTE 172,85000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,64250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 181,49250

P-45 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal.lacions

Rend.: 1,000 16,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,97000 = 15,97000

Subtotal: 15,97000 15,97000

COST DIRECTE 15,97000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,79850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,76850
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FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
1 ENDERROCS 
 
1.1 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA DEMOLICIÓ 
PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, 
PAVIMENTS I ELEMENTS A POCA FONDARIA 
 
Avaluació de riscos 
 
Id  Risc         P  G  A 
 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL   2  2  3 
 
Situació: SOBRE ELEMENTS A DEMOLIR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS 
 
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL   2  1  2 
 
Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT 
 
3  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ  

O DE MATERIALS TRANSPORTATS    2  2  3 
 
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES 
 
4  TREPITJADES SOBRE OBJECTES    2  1  2 
 
Situació: MATERIALS MAL APLEGATS 
 
5  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)   3  1  3 
 
Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES 
 
6  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES   2  2  3 
 
Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER 
RADIAL 
 
7  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES,  

TRACTORS O VEHICLES      2  3  4 
 

Situació: TERRENY IRREGULAR 
 
8  SOBREESFORÇOS       2  2  3 
 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
 
9  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1  2  2 
 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
 
10  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 
 
Situació: POLS 
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11  EXPLOSIONS       1  3  3 
 
Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS 
 
12  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES   2  2  3 
 
13  EXPOSICIÓ A SOROLLS      3  1  3 
 
Situació: MAQUINÀRIA 
14  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS     2  1  2 
 
Situació: MAQUINÀRIA 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi   Descripció         Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps  

possible les proteccions       1 
 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal    1 
 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada     1 
 
I0000013  Ordre i neteja                   2 /6 /17 
 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball   2 /6 
 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge   2 /6 
 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball      4 
 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment    4 
 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues  

suspeses         4 
 

I0000029  No balancejar les càrregues suspeses     4 
 
I0000033  Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat  

del manteniment de l'obra       4 
 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic      9 /10 
 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines   9 
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I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra   9 
 
I0000045  Formació         10 /12 
 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària    12 
 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària     12 
 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics      12 
 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes    14 
 
I0000061  Rotació dels llocs de treball             14 /26 /27 
 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides  14 
 
I0000074  Rec de les zones de treball       17 
 
I0000082  Aïllament del procés        17 
 
I0000094  Revisió periòdica dels equips de treball     20 
 
I0000095  Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure    20 
 
I0000096  No fumar         20 
 
I0000099  Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de  

soldadura i tall amb serra radial      20 
 

I0000108  Eliminar el soroll en origen       26 
 
I0000110  Eliminar vibracions en origen      27 
 
 
 
 
 
1.3 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
 
DEMOLICIÓ PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS 
(MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIARIES, 
LLUMINÀRIES...) 
 
Avaluació de riscos 
 
Id  Risc         P  G  A 
 
1  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL   2  1  2 
 

Situació: ITINERARIS OBRA 
 

APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

 
2  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O  
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DE MATERIALS TRANSPORTATS     2  2  3 
 
Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS 

 
3  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)   3  1  3 
 

Situació: MANIPULACIÓ D'EINES 
 
4  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES   2  2  3 
 

Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 
 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÁTIC 
 
5  SOBREESFORÇOS       2  2  3 
 

Situació: ELEVACIÓ I TRAGI DE MATERIAL, I ENDERROCS 
 
6  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1  2  2 
 

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
 
7  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS    1  3  3 
 

Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS 
 
8  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 
 

Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS 
 
9  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES   3  2  4 
 

Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT 
 
10  EXPOSICIÓ A SOROLLS      3  1  3 
 

Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR 
 
11  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS     2  1  2 
 

Situació: CABINA MÀQUINES 
 

MARTELL PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi   Descripció         Riscos 
 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps   

possible les proteccions       2 
 

I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal    2 
 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC     2 
 
I0000013  Ordre i neteja         17 
 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment    4 
 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues  

suspeses         4 
 

I0000029  No balancejar les càrregues suspeses     4 
 
I0000031  Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, 

sol·licitar un procediment de treball específic    4 
 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic      9 /10 
 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines   9 /13 
 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra    10 
 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment     13 
 
I0000056  Paletització i eines ergonómiques      13 
 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona  

que la realitza        13 
 

I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes    14 
 
I0000061  Rotació dels llocs de treball       14 /27 
 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides  26 
 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements  

inestables         14 
 

I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques    16 
 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció   16 
 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris     16 
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I0000074  Rec de les zones de treball       17 
 
I0000076  Reconeixement dels materials a enderrocar    17 
 
I0000078  Evitar processos de divisió de material en sec    17 
 
I0000103  Planificació de les àrees de treball      25 
 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat   25 
 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles     25 
 
I0000108  Eliminar el soroll en origen       26 
 
I0000110  Eliminar vibracions en origen      27 
 
 
 
 
 
2 MOVIMENTS DE TERRES 
 
2.1 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 
RETALUSSAT EN DESMUNT EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA 
FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 
 
Avaluació de riscos 
 
Id  Risc         P  G  A 
 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL   2  1  2 
 

Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MES DE 2 m. 
 

ACCÈS A LA ZONA DE TREBALL 
 
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL   2  1  2 
 

Situació: ITINERARIS D'OBRA 
 

IRREGULARIDAD DEL AREA DE TREBALL 
 

ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 
 
3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM,  

ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT    2  2  3 
 

Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOSS DE FORTA PENDENT 
 

TREBALLS EN RASES 
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4  TREPITJADES SOBRE OBJECTES    2  1  2 
 

Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

ACCÈS ALS TALLS 
 
5  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES   2  2  3 
 

Situació: MOVILITAT DE LA MAQUINÀRIA 
 
6  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES,  

TRACTORS O VEHICLES      1  3  3 
 
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

 
BASES NIVELADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

 
7  SOBREESFORÇOS       1  2  2 
 

Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL 
 
8  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1  2  2 
 

Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS 
 
9  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS    1  3  3 
 

Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES 
 
10  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2  1  2 
 

Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS 
 
11  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES   2  2  3 
 

Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA 
 
12  EXPOSICIÓ A SOROLLS      2  1  2 
 

Situació: MAQUINÀRIA 
 
13  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS     2  1  2 
 

Situació: MAQUINÀRIA 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
  
 
 
 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi   Descripció         Riscos 
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I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps  

possible les proteccions       1 
 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal            1 /10 /12 
 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC     1 
 
I0000013  Ordre i neteja                   2 /6 /17 
 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball   2 /6 
 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge   2 /6 
 
I0000023  Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres  3 
 
I0000024  Execució de treballs a l'interior de rases per equips   3 
 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines   12 /13 
 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra    10 
 
I0000045  Formació         10 
 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària    10 /12 
 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària     12 
 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics      12 
 
I0000056  Paletització i eines ergonómiques      13 
 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona  

que la realitza        13 
 

I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes    14 
 
I0000061  Rotació dels llocs de treball       14 /27 
 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides  14 /26 
 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció   16 
 
I0000071  Revisió de la posta a terra       16 
 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris     16 
 
I0000074  Rec de les zones de treball       17 
 
I0000078  Evitar processos de divisió de material en sec    17 
 
I0000103  Planificació de les àrees de treball      25 
 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
 



Projecte de connexió i urbanització de les carreteres N-340 i N-340a i del carrer  de  ronda  al  municipi  d’Altafulla 
 

Apèndix I: Fitxes d’activitats   

I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
 
I0000108  Eliminar el soroll en origen       26 
 
I0000110  Eliminar vibracions en origen      27 
 
 
 
 
 
2.4 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT FORMACIÓ 
DE REBLERTS I TERRAPLENATS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE 
L'OBRA O NO) AMB MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
 
Id  Risc         P  G  A 
 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL   1  2  2 
 

Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 
 

ACCÈS A ZONES DE TREBALL 
 
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL   2  1  2 
 

Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

ACCÈS A ZONES DE TREBALL 
 

APLEC DE TERRES 
 
3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM,   

ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT    1  2  2 
 
Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS 

 
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O   

DE MATERIALS TRANSPORTATS     1  3  3 
 

Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 
 

NO RESCPETAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 
5  TREPITJADES SOBRE OBJECTES    2  1  2 
 
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
6  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES,   

TRACTORS O VEHICLES      1  3  3 
 
Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

 
ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
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7  SOBREESFORÇOS       1  2  2 
 

Situació: TREBALLS MANUALS 
 
8  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1  2  2 
 

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
 
9  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 
 

Situació: POLS 
 
10  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES   2  2  3 
 

Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES 
 
11  EXPOSICIÓ A SOROLLS      2  1  2 
 

Situació: MAQUINÀRIA 
 
12  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS     2  1  2 
 

Situació: MAQUINÀRIA 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi   Descripció         Riscos 
 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps 

possible les proteccions       1 
 

I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal    1 /4 
 
I0000013  Ordre i neteja                   2 /6 /17 
 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball   2 /6 
 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge   2 
 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical     3 
 
I0000023  Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres  3 
 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball      4 
 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment    4 
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I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues  
suspeses         4 
 

I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines   12 /13 
 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària    12 
 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària     12 
 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics      12 
 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment     13 
 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes    14 
 
I0000061  Rotació dels llocs de treball       27 
 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides  26 
 
I0000074  Rec de les zones de treball       17 
 
I0000103  Planificació de les àrees de treball      25 
 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat   25 
 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles     25 
 
I0000108  Eliminar el soroll en origen       26 
 
I0000110  Eliminar vibracions en origen      27 
 
 
 
 
 
3 FONAMENTS 
 
3.1 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - 
MURS GUIA ) EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, 
ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS 
 
Avaluació de riscos 
 
 
Id  Risc         P  G  A 
 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL   1  1  1 
 

Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS 
 
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL   2  1  2 
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Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 

 
MUNTATGE DE ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 

 
3  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE    

MATERIALS TRANSPORTATS     2  2  3 
 

Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , 
FORMIGONAT 

 
4  TREPITJADES SOBRE OBJECTES    2  2  3 
 

Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES 
 
5  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)   2  2  3 
 

Situació: TALLS AMB SIRRA CIRCULAR: ENCOFRAT , ARMAT 
 
6  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES   2  2  3 
 

Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 
 

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 
7  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES   1  2  2 
 

Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 
 

FORMIGONERA 
 

FEINES DE FORMIGONAT 
 
8  SOBREESFORÇOS       2  2  3 
 

Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS 
FERRALLA, ENCOFRADORS 

 
9  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1  2  2 
 

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
 
10  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS    1  3  3 
 

Situació: US DE MAQUINÀRIA 
 

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 
12  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2  1  2 
 

Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PROPIA A OBRA) 
 

POLS TERRA 
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13  CONTACTES AMB SUBSTANCIES CÀUSTIQUES I/O   
CORROSIVES       2  1  2 

 
Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ) 

 
14  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES   1  3  3 
 

Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE 
COL·LOCACIÓ D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE 
MATERIALS 
 

15  EXPOSICIÓ A SOROLLS      2  1  2 
 

Situació: MAQUINÀRIA 
 

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 
16  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS     2  1  2 
 

Situació: MAQUINÀRIA 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi   Descripció         Riscos 
 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible  
 les proteccions        1 /2 
 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal    1 /2 
 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC     1 
 
I0000012  Assegurar les escales de mà      1 /2 
 
I0000013  Ordre i neteja               1 /2 /6 /17 
 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball   6 
 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge               1 /2 /6 
 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball      4 
 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i    
 camions         4 
 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment    4 
 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues   
 suspeses         4 
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I0000029  No balancejar les càrregues suspeses     4 
 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'embolcall o fleixos  
 originals         4 
 
I0000031  Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats,    
 sol·licitar un procediment de treball específic    4 
 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic      9 /10 
 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines   9 /13 
 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller   9 
 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra   9 
 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra    10 
 
I0000045  Formació         10 /18 
 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra      10 
 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de  

materials         11 
 
I0000048  No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )  11 
 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment     13 
 
I0000056  Paletització i eines ergonómiques      13 
 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona   
 que la realitza        13 
 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes    14 
 
I0000061  Rotació dels llocs de treball       14 /27 
 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides  14 /26 
 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques    16 
 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina    16 
 
I0000071  Revisió de la posta a terra       16 
 
I0000074  Rec de les zones de treball       17 
 
I0000103  Planificació de les àrees de treball      25 
 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
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I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat   25 
 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles     25 
 
I0000108  Eliminar el soroll en origen       26 
 
I0000110  Eliminar vibracions en origen      27 
 
 
 
 
 
4 ESTRUCTURES 
 
4.2 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU (ENCOFRATS / ARMADURES / 
FORMIGONAMENT / ANCORATGES I TENSAT) ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, 
ENCOFRAT METÀL.LIC O DE FUSTA 
 
Avaluació de riscos 
 
Id  Risc         P  G  A 
 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL   2  3  4 
 

Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 
 

FORMIGONAT DE PILARS I JASSERES 
 

FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 
 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL   2  1  2 
 

Situació: MATERIAL APLEGAT 
 

MATERIAL DE RUNES 
 
3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM,    
 ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT    1  3  3 
 

Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS 
 
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE   
 MATERIALS TRANSPORTATS     2  3  4 
 

Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 
 

CAIGUDA D'EINES MANUALS 
 
5  TREPITJADES SOBRE OBJECTES    3  1  3 
 

Situació: APLECS DE MATERIAL 
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TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, REVOLTONS, ARMADURA 
 
6  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)   2  2  3 
 

Situació: EINES MANUALS 
 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

DIFERENTS TALLS 
 
7  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES   2  2  3 
 

Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 
 

ABOCAT DE FORMIGÓ 
 
8  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES   2  2  3 
 

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 
PROCESSOS DE DESCARREGA DE MATERIALS 

 
9  SOBREESFORÇOS       2  2  3 
 

Situació: TREBALLS MANUALS 
 
10  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1  2  2 
 

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
 
11  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS    1  3  3 
 

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 
12  CONTACTES AMB SUBSTANCIES CÀUSTIQUES I/O   
 CORROSIVES       2  1  2 
 

Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT) 
 
13  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES   2  3  4 
 

Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi   Descripció         Riscos 
 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible  
 les proteccions        1 
 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal    1 
 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC     1 
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I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic    1 
 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
 
I0000007  Adoptar les mesures preventives necessàries per al    
 manteniment correcte posterior      1 
 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada     1 
 
I0000010  Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la   
 que doni accés        1 
 
I0000013  Ordre i neteja         1 /2 /6 
 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball   2 /6 
 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge   2 /6 
 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical     3 /4 
 
I0000022  Condena de la planta inferior a la que s'ha de formigonar   3 
 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball      3 /4 
 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues   
 suspeses         4 
 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses     4 
 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos   
 originals         4 
 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic      9 
 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines   9 
 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller   9 
 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra   9 
 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra    10 
 
I0000045  Formació               9 /10 /11 /13 /18 
 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra      10 
 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de  
 materials         11 
 
I0000048  No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )  11 
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I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses  11 
 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes    14 
 
I0000061  Rotació dels llocs de treball       14 
 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides  14 
 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques    16 
 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina    16 
 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció   16 
 
I0000071  Revisió de la posta a terra       16 
 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques    16 
 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris     16 
 
I0000103  Planificació de les àrees de treball      25 
 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles     25 
 
 
 
 
 
4.3 TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 
 
Avaluació de riscos 
 
Id  Risc         P  G  A 
 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL   2  3  4 
 

Situació: CAIGUDES EN EL PROCÈS DE MUNTATGE DE L'ESTRUCTURA 
 
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL   1  1  1 
 

Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 
 
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE  
 MATERIALS TRANSPORTATS     2  3  4 
 

Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS PREFABRICATS AL PROCÈS DE 
COL·LOCACIÓ EN OBRA CAIGUDA D'ELEMENTS DURANT EL 
TRANSPORT INTERIOR 
 

5  TREPITJADES SOBRE OBJECTES    1  1  1 
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Situació: TREPITJADE A SOBRE D'OBJETES PUNXANTS 
 

TREPITJADES SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS 
 
6  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)   2  1  2 
 

Situació: COPS A L'UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS 
 

COPS EN PROCÈS D'AJUST DE PECES 
 
7  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES   1  2  2 
 

Situació: EN PROCÈS DE REPAS, ADAPTACIÓ DE PECES 
 
8  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES   2  2  3 
 

Situació: EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS. TREBALLS DE GUIAT 
 
9  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES,    
 TRACTORS O VEHICLES      2  3  4 
 

Situació: VOLCADA DE LA MAQUINÀRIA EN EL PROCÈS DE COL·LOCACIÓ 
D'ELEMENTS 

 
10  SOBREESFORÇOS       2  2  3 
 

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'ELEMENTS PESATS 
 
11  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1  2  2 
 

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
 

BUFADES DE VENT FORTES 
 
12  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES   2  3  4 
 

Situació: ATROPELLAMENTS AMB VEHICLES PROPIS DE L'OBRA (VEH. 
PESATS) 

 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi   Descripció         Riscos 
 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible  
 les proteccions        1 
 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC     1 
 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic    1 
 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
 
I0000007  Adoptar les mesures preventives necessàries per al    
 manteniment correcte posterior      1 
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I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada     1 
 
I0000013  Ordre i neteja         2 /6 
 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball   2 /6 
 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge   2 /6 
 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical     4 
 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball      4 
 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues   
 suspeses         4 /11 
 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses     4 
 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos  
 originals         4 
 
I0000031  Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats,  

 sol·licitar un procediment de treball específic    4 
 
I0000033  Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat    
 del manteniment de l'obra       11 
 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic      9 /10 
 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 /11 
 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines           9 /10 /12 
 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller   9 
 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra   9 
 
I0000045  Formació         10 /13 
 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra      10 
 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de   
 materials         11 
 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària    12 
 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària     12 
 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics      12 
 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes    14 
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I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements   
 inestables         14 
 
I0000103  Planificació de les àrees de treball      25 
 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat   25 
 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles     25 
 
 
 
 
 
6 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
 
6.1 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 
AMB L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, PINTURES O MEMBRANES 
 
Avaluació de riscos 
 
Id  Risc         P  G  A 
 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL   2  3  4 
 

Situació: TREBALLS EN VORES DE CORONACIÓ DE MURS 
 

EXCAVACIONS OBERTES 
 
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL   2  2  3 
 

Situació: ITINERARIS OBRA 
 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
3  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE  
 MATERIALS TRANSPORTATS     1  3  3 
 

Situació: SUMINISTRAMENT DE MATERIALS A LA ZONA DE TREBALL 
 
4  TREPITJADES SOBRE OBJECTES    2  2  3 
 

Situació: ITINERARIS D'OBRA 
 

SUPERFICIE DE TREBALL 
 
5  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)   2  2  3 
 

Situació: EN PROCESSOS DE TRENCAMENT, COL·LOCACIÓ, 
MANIPULACIÓ EN OBRA 
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6  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES   2  1  2 
 

Situació: TREBALLS DE NETEJA DEL SUPORT ABANS DE LA 
COL·LOCACIÓ 

 
7  SOBREESFORÇOS       2  2  3 
 

Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS 
 
8  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2  2  3 
 

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
 
9  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS    1  3  3 
 

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 
10  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  1  2  2 
 

Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES 
 
11  CONTACTES AMB SUBSTANCIES CÀUSTIQUES I/O  
 CORROSIVES       1  2  2 
 

Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES 
 
12  INCENDIS        1  2  2 
 

Situació: DISSOLVENTES, MATERIALS INFLAMABLES 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
 
 
 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi   Descripció         Riscos 
 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible  
 les proteccions        1 
 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC     1 
 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic    1 
 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada     1 
 
I0000013  Ordre i neteja         2 /6 
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I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball   2 /6 
 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge   2 /6 
 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball      4 
 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment    4 
 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues   
 suspeses         4 
 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses     4 
 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos   
 originals         4 
 
I0000031  Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats,    
 sol·licitar un procediment de treball específic    4 
 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic      9 /10 
 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines   9 /21 
 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller   9 
 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra    10 
 
I0000045  Formació               10 /13 /18 
 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment     13 
 
I0000056  Paletització i eines ergonómiques      13 
 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona   
 que la realitza        13 
 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables  13 
 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes    14 
 
I0000061  Rotació dels llocs de treball       14 /17 
 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides  14 
 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements   
 inestables         14 
 
I0000064  Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior   
 a 40 km/h         14 
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I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques    16 
 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina    16 
 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció   16 
 
I0000071  Revisió de la posta a terra       16 
 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques    16 
 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris     16 
 
I0000079  Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent   17 
 
I0000080  Elecció dels materials al disseny del projecte    17 
 
I0000081  Canvi o modificació del procés de treball     17 
 
I0000082  Aïllament del procés        17 
 
I0000085  Ventilació de les zones de treball      17 
 
I0000097  Substituir l'inflamable per no inflamable     21 
 
 
 
 
 
7 REVESTIMENTS 
 
7.1 PINTATS – ENVERNISSATS PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O 
SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS 
 
Avaluació de riscos 
 
Id  Risc         P  G  A 
 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL   2  3  4 
 

Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES 
 

CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES 
 

CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 
 
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL   1  1  1 
 

Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 
 
3  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE   
 MATERIALS TRANSPORTATS     1  3  3 
 

Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS 
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CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ) 
 
4  TREPITJADES SOBRE OBJECTES    3  1  3 
 

Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS 
 
5  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)   2  1  2 
 

Situació: US D'EINES MANUALS 
 

TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS 
 
6  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES   3  1  3 
 

Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ 
 
7  SOBREESFORÇOS       2  2  3 
 

Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS 
 
8  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1  2  2 
 

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
 
9  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS    1  3  3 
 

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 
10  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  3  2  4 
 

Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESENCIA DE TREMENTINA 
 

FREGAT O POLIT DE SUPERFICIES ACABATS 
 
11  CONTACTES AMB SUBSTANCIES CÀUSTIQUES I/O  
 CORROSIVES       2  2  3 
 

Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS 
 
12  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES   2  3  4 
 

Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi   Descripció         Riscos 
 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible   
 les proteccions        1 
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I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal    1 
 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC     1 
 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada     1 
 
I0000013  Ordre i neteja         2 /6 
 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball   2 /6 
 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge   2 /6 
 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball      4 
 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment    4 
 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues   
 suspeses         4 
 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses     4 
 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 

originals         4 
 
I0000031  Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats,    
 sol·licitar un procediment de treball específic    4 
 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic      9 /10 
 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines   9 
 
I0000045  Formació               9 /10 /13 /17 /18 
 
I0000056  Paletització i eines ergonómiques      13 
 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes    14 
 
I0000061  Rotació dels llocs de treball       14 
 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides  14 
 
I0000067  No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos  16 
 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques    16 
 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina    16 
 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció   16 
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I0000071  Revisió de la posta a terra       16 
 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques    16 
 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris     16 
 
I0000078  Evitar processos de divisió de material en sec    17 
 
I0000080  Elecció dels materials al disseny del projecte    17 
 
I0000085  Ventilació de les zones de treball      17 
 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives    17 /18 
 
I0000103  Planificació de les àrees de treball      25 
 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat   25 
 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles     25 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 PAVIMENTS 
 
8.1 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO, 
BITUMINOSOS I REGS ) EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
 
Id  Risc         P  G  A 
 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL   1  3  3 
 

Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS 
 
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL   2  2  3 
 

Situació: ITINERARI OBRA 
 

APLECS DE MATERIAL 
 
3  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE   
 MATERIALS TRANSPORTATS     1  2  2 
 

Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS 
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4  TREPITJADES SOBRE OBJECTES    2  1  2 
 

Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, 
QUITRANS 

 
5  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)   1  2  2 
 

Situació: US D'EINES MANUALS 
 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 
6  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES   2  1  2 
 

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS 
 
7  TRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES    1  2  2 
 

Situació: MAQUINÀRIA PROPIA DE L'OBRA 
 
8  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES,    
 TRACTORS O VEHICLES      1  3  3 
 

Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIO EN LA PROXIMITAT DE LES 
VORES DEL TALUS 

 
9  SOBREESFORÇOS       2  2  3 
 

Situació: US D'EINES MANUALS 
 
10  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1  2  2 

 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

 
11  CONTACTES TÈRMICS      2  2  3 
 

Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS 
 
12  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS    1  2  2 
 

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 
13  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 
 

Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 
 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 
14  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES   1  3  3 
 

Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PROPIA DE L'OBRA 
 
15  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS     1  2  2 
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Situació: MAQUINÀRIA 

 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
 
 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi   Descripció         Riscos 
 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible   
 les proteccions        1 
 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal    1 
 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC     1 
 
I0000013  Ordre i neteja                   2 /6 /17 
 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball   2 /6 
 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge   2 /6 
 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment    4 
 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues   
 suspeses         4 
 
I0000031  Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats,    
 sol·licitar un procediment de treball específic    4 
 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic              9 /10 /15 
 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines           9 /11 /12 
 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra   9 
 
I0000045  Formació         10 /13 
 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària    12 
 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària     12 /15 
 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment     13 
 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes    14 
 
I0000061  Rotació dels llocs de treball       27 
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I0000067  No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos  16 
 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques    16 
 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina    16 
 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció   16 
 
I0000071  Revisió de la posta a terra       16 
 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris     16 
 
I0000074  Rec de les zones de treball       17 
 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives    17 
 
I0000103  Planificació de les àrees de treball      25 
 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat   25 
 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles     25 
 
I0000110  Eliminar vibracions en origen      27 
 
8.2 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC.. ) EXECUCIÓ I MANTENIMENT 
DE PAVIMENTS DISCONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
 
Id  Risc         P  G  A 
 
1  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL   2  1  2 
 

Situació: ITINERARI D'OBRA 
 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 
2  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE  
 MATERIALS TRANSPORTATS     2  1  2 
 

Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 
 

MANIPULACION DE BLOQUES DE PIEDRA 
 
3  TREPITJADES SOBRE OBJECTES    2  1  2 
 

Situació: ITINERARI D'OBRA 
 

APLECS DE MATERIAL 
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4  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)   2  1  2 
 

Situació: US D'EINES MANUALS 
 
5  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES   1  2  2 
 

Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 
 

RETIRADA DE RUNA 
 
6  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES,    
 TRACTORS O VEHICLES      1  2  2 
 

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PROXIM A 
TALUSSOS 

 
7  SOBREESFORÇOS       2  1  2 
 

Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

US D'EINES MANUALS 
 
8  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1  2  2 
 

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
 
9  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS    1  3  3 
 

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 

DESCARREGA DE MATERIAL 
 
10  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 
 

Situació: POLS DE TERRES 
 

CONFECCIO DE MORTER 
 

TALL DE PEDRA, CERÀMICA 
 
11  CONTACTES AMB SUBSTANCIES CÀUSTIQUES I/O  
 CORROSIVES       2  1  2 
 

Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT) 
 
12  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES   2  2  3 
 

Situació: CIRCULACIÉ ALIENA I PROPIA D'OBRA 
 

FEINES DE MANTENIMIENT 
 
13  EXPOSICIÓ A SOROLLS      2  1  2 
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Situació: MAQUINÀRIA 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi   Descripció         Riscos 
 
I0000013  Ordre i neteja                   2 /6 /17 
 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball   2 /6 
 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge   2 /6 
 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball      4 
 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment    4 
 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues   
 suspeses         4 
 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos  
 originals         4 
 
I0000031  Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats,    
 sol·licitar un procediment de treball específic    4 
 
I0000033  Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del  
 manteniment de l'obra       4 
 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic      9 /10 
 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines           9 /12 /13 
 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller   9 
 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra   9 
 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra    10 
 
I0000045  Formació         10 /18 
 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra      10 
 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària    12 
 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària     12 
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I0000055  Elecció dels equips de manteniment     13 
 
I0000056  Paletització i eines ergonómiques      13 
 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 
 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes    14 
 
I0000061  Rotació dels llocs de treball       17 
 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides  14 /26 
 
I0000067  No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos  16 
 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques    16 
 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina    16 
 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció   16 
 
I0000071  Revisió de la posta a terra       16 
 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques    16 
 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris     16 
 
I0000074  Rec de les zones de treball       17 
 
I0000076  Reconeixement dels materials a enderrocar    17 
 
I0000078  Evitar processos de divisió de material en sec    17 
 
I0000080  Elecció dels materials al disseny del projecte    17 
 
I0000084  Tall de material ceràmic per via humida     17 
 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives    17 /18 
 
I0000103  Planificació de les àrees de treball      25 
 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat   25 
 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles     25 
 
I0000108  Eliminar el soroll en origen       26 
 
9 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
9.1 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS 
METÀL.LICS EN VIES DE CIRCULACIÓ I 
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Avaluació de riscos 
 
Id  Risc         P  G  A 
 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL   1  3  3 
 

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A 
DESNIVELLS 

 
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL   2  1  2 
 

Situació: ITINERARIS D'OBRA 
 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
3  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE   
 MATERIALS TRANSPORTATS     1  3  3 
 

Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 
4  TREPITJADES SOBRE OBJECTES    1  2  2 
 

Situació: SUPERFICIE DE TREBALL 
 

APLECS DE MATERIAL 
5  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)   2  2  3 
 

Situació: US D'EINES MANUALS 
 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 
6  SOBREESFORÇOS       2  1  2 
 

Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS 
 
7  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1  2  2 
 

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
 
8  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS    1  3  3 
 

Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 
 

CONTACTES EN SOLDADURA ELECTRICA 
 
9  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  1  2  2 
 

Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS 
 
10  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES   1  3  3 
 

Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi   Descripció         Riscos 
 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible   
 les proteccions        1 
 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC     1 
 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic    1 
 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada     1 
 
I0000013  Ordre i neteja         2 /6 
 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball   2 /6 
 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge   2 /6 
 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball      4 
 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment    4 
 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues   
 suspeses         4 
 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses     4 
 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos  
 originals         4 
 
I0000031  Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats,    
 sol·licitar un procediment de treball específic    4 
 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic      9 
 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines   9 /13 
 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller   9 
 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra   9 
 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment     13 
 
I0000056  Paletització i eines ergonómiques      13 
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I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes    14 
 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides  14 
 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements   
 inestables         14 
 
I0000067  No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos  16 
 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques    16 
 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina    16 
 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció   16 
 
I0000071  Revisió de la posta a terra       16 
 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques    16 
 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris     16 
 
I0000078  Evitar processos de divisió de material en sec    17 
 
I0000079  Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent   17 
 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives    17 
 
I0000103  Planificació de les àrees de treball      25 
 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat   25 
 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles     25 
 
 
 
 
 
10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
 
10.1 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, 
EMBORNALS, BUNERES, ETC.. ) XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ 
SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
 
Id  Risc         P  G  A 
 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL   2  1  2 
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Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES 
 
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL   2  1  2 
 

Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

APLEC DE TERRES DE LEXCAVACIÓ 
 
3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM,    
 ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT    1  3  3 
 

Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALUS 
 

INESTABILITAT DEL TERRENY 
 
4  TREPITJADES SOBRE OBJECTES    2  1  2 
 

Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS 
 
5  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)   2  2  3 
 

Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS 
 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES) 

 
6  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES   1  2  2 
 

Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS 
 
7 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES   2  2  3 
 

Situació: TREBALLS DE GUIAT DE MATERIAL A LA SEVA COL·LOCACIÓ 
 
8  SOBREESFORÇOS       2  2  3 
 

Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS 
 
9  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2  2  3 
 

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
 
10  CONTACTES TÈRMICS      1  2  2 
 

Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT 
 
11  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1  2  2 
 

Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS 
 

POLS TERRES 
 

GASOS TOXICS DE CONNEXIONS INCONTROLATS 
 
12  CONTACTES AMB SUBSTANCIES CÀUSTIQUES I/O  
 CORROSIVES       1  2  2 
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Situació: CONTACTES AMB PEGAMENTS, CIMENTS 

 
13  ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS   1  2  2 
 

Situació: MÚRIDS 
 
14  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES   2  3  4 
 

Situació: MAQUINÀRIA PROPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES 
ACTIVITATS 

 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi   Descripció         Riscos 
 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps    
 possible les proteccions       1 
 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal    1 /2 /3 
 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC     1 
 
I0000012  Assegurar les escales de mà      1 
 
I0000013  Ordre i neteja         2 /6 
 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball   2 
 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge   2 
 
I0000023  Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres  3 
 
I0000024  Execució de treballs a l'interior de rases per equips   3 
 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball      3 /25 
 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 
 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic      9 /10 
 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 /11 
 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines   9 /15 
 
I0000045  Formació             10 /11 /13 /15 /18 



Projecte de connexió i urbanització de les carreteres N-340 i N-340a i del carrer  de  ronda  al  municipi  d’Altafulla 
 

Apèndix I: Fitxes d’activitats   

 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra      10 
 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de   
 materials         11 
 
I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses  11 
 
I0000056  Paletització i eines ergonómiques      13 
 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 
 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes    14 
 
I0000061  Rotació dels llocs de treball       14 
 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides  14 
 
I0000065  Evitar procés de soldadura a l'obra      15 
 
I0000066  Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de    
 dilatar les peces amb calor       15 
 
I0000079  Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent   17 
 
I0000080  Elecció dels materials al disseny del projecte    17 
 
I0000081  Canvi o modificació del procés de treball     17 
 
I0000085  Ventilació de les zones de treball      17 
 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives    17 /18 
 
I0000101  Actuacions prèvies de desparasitació i desratització   24 
 
I0000102  Procediment previ de treball       24 
 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat   25 
 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles     25 
 
 
 
 
 
10.2 ELEMENTS SOSTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, 
DRENATGES I DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
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Id  Risc         P  G  A 
 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL   2  3  4 
 

Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS 
 
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL   2  1  2 
 

Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 
3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM,    
 ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT    2  3  4 
 

Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 
 

INESTABILITAT DEL TALÚS 
 
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE   
 MATERIALS TRANSPORTATS     2  2  3 
 

Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA 
 
5  TREPITJADES SOBRE OBJECTES    1  1  1 
 

Situació: APLECS DE MATERIAL 
 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 
6  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES   1  2  2 
 

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS 
 
7  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES   2  2  3 
 

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS 
 
8  SOBREESFORÇOS       2  2  3 
 

Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS 
 
9  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2  2  3 
 

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
 
10  CONTACTES TÈRMICS      1  2  2 
 

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 
11  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  1  2  2 
 

Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE 
COL·LOCACACIÓ 
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12  CONTACTES AMB SUBSTANCIES CÀUSTIQUES I/O  
 CORROSIVES       1  2  2 
 

Situació: CONTACTES AMB PEGAMENTS, CIMENT 
 
13  ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS   1  2  2 
 

Situació: MÚRIDS 
 
14  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES   2  3  4 
 

Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS SE L'OBRA 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi   Descripció         Riscos 
 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible   
 les proteccions        1 
 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal    1 
 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC               1 /3 /25 
 
I0000012  Assegurar les escales de mà      1 
 
I0000013  Ordre i neteja         2 /6 
 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball   1 /2 /6 
 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge   2 /6 
 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical     3 
 
I0000023  Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres  3 
 
I0000024  Execució de treballs a l'interior de rases per equips   3 
 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball            1 /3 /4 /25 
 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment    4 
 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues   
 suspeses         4 
 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses     4 
 



Projecte de connexió i urbanització de les carreteres N-340 i N-340a i del carrer  de  ronda  al  municipi  d’Altafulla 
 

Apèndix I: Fitxes d’activitats   

I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos   
 originals         4 
 
I0000031  Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats,    
 sol·licitar un procediment de treball específic    4 
 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic      10 
 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  11 
 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra    10 
 
I0000045  Formació         10 /11 /13 /18 
 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra      10 
 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de   
 materials         11 
 
I0000048  No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )  11 
 
I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses  11 
 
I0000056  Paletització i eines ergonómiques      13 
 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables  13 
 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes    14 
 
I0000061  Rotació dels llocs de treball       14 
 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides  14 
 
I0000067  No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos  15 
 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques    15 
 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina    15 
 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció   15 
 
I0000071  Revisió de la posta a terra       15 
 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques    15 
 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris     15 
 
I0000074  Rec de les zones de treball       17 
 
I0000078  Evitar processos de divisió de material en sec    17 
 
I0000079  Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent   17 
 
I0000085  Ventilació de les zones de treball      17 
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I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives    17 /18 
 
I0000101  Actuacions prèvies de desparasitació i desratització   24 
 
I0000102  Procediment previ de treball       24 
 
I0000103  Planificació de les àrees de treball      25 
 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat   25 
 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles     25 
 
 
20 JARDINERIA 
 
20.1 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
 
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ 
D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 
 
Avaluació de riscos 
 
Id  Risc         P  G  A 
 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL   1  2  2 
 

Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES 
 
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL   1  1  1 
 

Situació: ITINERARIS D'OBRA 
 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
3  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE   
 MATERIALS TRANSPORTATS     1  3  3 
 

Situació: OPERACIONS DE CARREGA I DESCARREGA DE ARBRES I 
MATERIALS 

 
4  TREPITJADES SOBRE OBJECTES    1  1  1 
 

Situació: ITINERARIS D'OBRA 
 

ZONAS DE TREBALL 
 
5  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)   1  2  2 
 

Situació: US D'EINES MANUALS 
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6  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES,    
 TRACTORS O VEHICLES      1  3  3 
 

Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE 
TALUSSOS O 

 
INESTABILITAT DE SUPERFICIES DE TREBALL 

 
7  SOBREESFORÇOS       1  2  2 
 

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CARREGUES PESADES 
 
8  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1  1  1 
 

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
 
9  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  1  2  2 
 

Situació: POLS DE SUBSTANCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 
 

POLS DE TERRES 
 
10  CONTACTES AMB SUBSTANCIES CÀUSTIQUES I/O  
 CORROSIVES       1  2  2 
 

Situació: TERRES ADOBODES, PRODUCTES QUIMICS FITOSANITARIS 
 
11  ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS   1  2  2 
 

Situació: MÚRIDS 
 
12  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES   1  3  3 
 

Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi   Descripció         Riscos 
 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps    
 possible les proteccions       1 
 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal    1 
 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC     1 
 
I0000013  Ordre i neteja                   2 /6 /17 
 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball   2 /6 
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I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge   2 /6 
 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no   
 lliscants         2 
 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical     4 
 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball      4 
 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment    4 
 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues   
 suspeses         4 
 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses     4 
 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos   
 originals         4 
 
I0000031  Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats,    
 sol·licitar un procediment de treball específic    4 
 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic      9 
 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines           9 /12 /13 
 
I0000045  Formació         9 /18 
 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària    12 
 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària     12 
 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics      12 
 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment     13 
 
I0000056  Paletització i eines ergonómiques      13 
 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona   
 que la realitza        13 
 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes    14 
 
I0000061  Rotació dels llocs de treball       17 
 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides  14 
 
I0000074  Rec de les zones de treball       17 
 
I0000076  Reconeixement dels materials a enderrocar    17 
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I0000078  Evitar processos de divisió de material en sec    17 
 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives    17 /18 
 
I0000101  Actuacions prèvies de desparasitació i desratització   24 
 
I0000102  Procediment previ de treball       24 
 
I0000103  Planificació de les àrees de treball      25 
 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat   25 
 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles     25 
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

1.1 IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 
 

El present plec defineix i té com a àmbit d'actuació les obres necessàries per a 

l'execució del PROJECTE DE CONNEXIÓ I URBANITZACIÓ DE LES CARRETERES 

N-340 I N-340A  I  DEL  CARRER  DE  RONDA  AL  MUNICIPI  D’ALTAFULLA. 

 

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  implementaria  a  l’obra  i  les  que  hauran  

de   manar   l’execució   de   qualsevol   tipus   d’instal·lacions   i   d’obres   accessòries.   Per   a  

qualsevol   tipus   d’especificació   no   inclosa   en   aquest   Plec,   es   tindran   en   compte   les  

condicions  tècniques  que  es  derivin  d’entendre  com  a  normes  d’aplicació: 

 

a)   Tots   aquells   continguts   al:   ‘‘Plec   de  Clàusules  Administratives Generals, per a la 

Contractació  d’Obres  de  l’Estat’‘  i  adaptat  a  les  seves  obres  per  la  ‘‘Direcció  de  Política  

Territorial  i  Obres  Públiques’‘. 

 

b)   Les   contingudes   al   Reglament   General   de   Contractació   de   l’Estat,   Normes  

Tecnològiques  de  l’Edificació  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. 
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1.3 DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre 

sobre   ‘‘DISPOSICIONS  MÍNIMES  DE  SEGURETAT   I  DE  SALUT  A  LES  OBRES  DE  

CONSTRUCCIÓ’‘,  l'Estudi de Seguretat tindrà que formar part del Projecte d'Execució 

d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, tenint 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. 

 

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. 
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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 d'ésser cadascun dels documents que l'integren, 

coherent 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 circumstancies 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 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  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.  
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En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions 

Tècniques Generals. 

 

El  que  s’ha  esmentat  al  Plec  de  condicions  i  només  als  Plànols,  o  viceversa,  haurà  

de ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a 

criteri   de   l’Autor   de   l’Estudi   de   Seguretat   i   Salut,   quedin   suficientment   definides   les  

unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

 

 

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. 
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9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

 

2.1 PROMOTOR 
 

Als efectes del present Estudio 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 a sí, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota 

qualsevol títol. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

 

1. Contractar i nomenar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en 

fase de Projecte, quan sigui necessari o és cregui convenient 

 

2. Contractar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant a 

l'efecte 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. 

 

3. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en 

totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

 

4.   Contractar   i   nomenar   al   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. 

NOTA: La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 

Promotor de les seves responsabilitats. 

 

5.  Gestionar   el   ‘‘Avis  Previ’‘   davant   l'Administració   Laboral   i   obtindré   les   preceptives  

llicencies i autoritzacions administratives. 

 

6. 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. 
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2.2 ''PROJECT MANAGER'' I ''CONTRACTOR MANAGER'' 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat   i   Salut,   serà   considerat   ‘‘Project  

Manager’‘   i/o   ‘‘Contractor   Manager’‘   qualsevol   persona,   física   o   jurídica,   pública   o  

privada que, per la seva solvència, estructura i capacitat tècnica acreditada, de forma 

individual o col·lectiva i, en representació delegada, expressa i directa del Promotor, 

realitzi la gestió ejecutiva-técnica-econmica-financera del Projecte (Project Manager) o 

de l'Execució Material de l' obra (Contractor Manager), administrant els recursos propis 

o aliens, de la promoció per compte d'aquell. 

 

Competències  en  matèria  de  Seguretat  i  Salut  del  ‘‘Project  /  Contractor  Manager’‘:   

 

En funció de la capacitat de decisió dins l'estructura, s'estableix la responsabilitat 

de les facultats delegades i confiades pel Promotor, en fase de Projecte (Project 

Manager) o de l'Execució Material de l'obra (Contractor Manager), en matèria de 

prevenció de la sinistralitat laboral. 

 

2.3 COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 
 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de 

Seguretat i Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus 

coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 

 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de 

concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra.  

 

El   Coordinador   de   Seguretat   i   Salut   i   Salut   forma   part   de   la   Direcció   d’Obra   o  

Direcció  Facultativa/Direcció  d’Execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del 

Projecte: 

 

1. Vetllar per que 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: 
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a) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de 

planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 

successivament. 

 

b) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de treball. 

 

2.   Traslladar   al   Projectista   tota   la   informació   preventiva   necessària   que   l’hi   cal   per  

integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del 

projecte d'obra. 

3. Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer 

redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut 

d'Obra: 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel 

Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors 

autònoms o diversos treballadors autònoms. 

 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de 

l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 

31/1995) : 

 

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 

planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 

simultània o successivament.  

 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 

treball. 
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2.  Coordinar   les  activitats  de  l'obra  per  garantir  que  els  Contractistes,   i,  si  n’hi  ha  del  

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. 

 

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 cooperació 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 hagués introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció 

quan no calgui la designació de Coordinador. 
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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 d'edificació, 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. 

 

2.4 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.   
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

 

1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase 

de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre 

les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la 

planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres. 

 

2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 

 

2.5 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 llicencia 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 mes a mes l'execució material de la mateixa, assumirà la 

funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra 

executada i de la seva qualitat. 

 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació 

del  Director  d’Obra,  contant  amb  la  col·laboració  del  Coordinador  de  Seguretat i Salut 

en  fase  d’Obra,  nomenat  pel  Promotor. 

 

Competències  en  matèria  de  Seguretat  i  Salut  del  Director  d’Obra: 

 

1.   Verificar   el   replanteig,   l’adequació   dels   fonaments,   estabilitat   dels   terrenys   i   de  

l’estructura  projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

 

2.  Si  dirigeix  l’execució  material  de  l’obra,  verificar  la  recepció  d'obra  dels  productes  de  

construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves 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. 
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3.   Resoldre   les   contingències   que   es   produeixin   a   l’obra   i   consignar   en   el   Llibre  

d’Ordres   i   Assistència   les   instruccions   necessàries   per   la   correcta   interpretació   del  

Projecte   i   dels   Medis   Auxiliars   d’Utilitat   Preventiva   i   solucions   de   Seguretat   i Salut 

Integrada previstes en el mateix. 

 

4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 

conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de 

l’obra  i  que  puguin  afectar  a  la  Seguretat  i  Salut dels treballs, sempre que les mateixes 

s’adeqüin  a  les  disposicions  normatives  contemplades  a  la  redacció  del  Projecte  i  del  

seu Estudi de Seguretat i Salut. 

 

5.  Subscriure   l’Acta  de  Replanteig  o  començament  de   l’obra,   confrontant  prèviament  

amb el Coordinador  de  Seguretat   i  Salut   l’existència  prèvia  de   l’Acta  d’Aprovació  del  

Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

 

6.  Certificar  el  final  d’obra,  simultàniament  amb  el  Coordinador  de  Seguretat,  amb  els  

visats que siguin preceptius. 

 

7. Conformar les certificacions   parcials   i   la   liquidació   final   de   les   unitats   d’obra   i   de  

Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

 

8.  Les   instruccions   i  ordres  que  doni   la  Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa,  seran  

normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 

respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 

Llibre  d’incidències   

 

9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 

Seguretat   i   Salut   de   l’obra   finalitzada,   per   lliurar-la al promotor, amb els visats que 

foren perceptius. 
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2.6 CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR (empresari principal) I 
SUBCONTRACTISTES 

 
Definició de Contractista: 

 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 

contractualment   davant   el   Promotor,   el   compromís   d’executar,   en   condicions   de  

solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part 

de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i 

Salut. 

 

Definició de Subcontractista: 

 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el 

contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 

instal·lacions  de   l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, 

del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 

1.  El  Contractista   tindrà   que   executar   l’obra   amb   subjecció al Projecte, directrius de 

l’Estudi   i   compromisos   del   Pla   de   Seguretat   i   Salut,   a   la   legislació   aplicable   i   a   les  

instruccions  del  Director  d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat 

de dur a terme les condicions preventives de  la  sinistralitat  laboral  i  l’assegurament  de  

la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte. 

 

2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 

econòmica  que  l’habiliti  per  al  compliment de les condicions exigibles per actuar com 

constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut. 

 

3.  Designar  al  Cap  d’Obra  que  assumirà   la  representació   tècnica  del  Constructor  (i/o  

Subcontractista, en el seu cas), a l’obra  i  que  per  la  seva  titulació  o  experiència  haurà  

de  tenir  la  capacitat  adequada  d’acord  amb  les  característiques  i  complexitat  de  l’obra. 

 

4.   Assignar   a   l’obra   els   medis   humans   i   materials   que   la   seva   importància   ho  

requereixi. 
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5. Formalitzar les subcontractacions  de  determinades  parts  o   instal·lacions  de   l’obra  

dins dels límits establerts en el Contracte. 

 

6.  Redactar  i  signar  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  que  desenvolupi  l’Estudi  de  Seguretat  i  

Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 

corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i 

presentar-los  a  l’aprovació  del  Coordinador  de  Seguretat. 

 

7.  El  representant  legal  del  Contractista  signarà  l’Acta  d’Aprovació  del  Pla  de Seguretat 

i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

 

8.  Signar  l’Acta  de  Replanteig  o  començament  i  l’Acta  de  Recepció  de  l’obra. 

 

9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 

indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

 

a) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 

(PSS). 

 

b) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 

s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials 

previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i també complir les 

disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució 

de l'obra. 

 

c) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes 

les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

 

d) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

 

10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de 

les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb 

les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors 

autònoms que hagin contractat. 
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11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 

conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 

termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 

12. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 

eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

 

13. 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. 

 

14. El Constructor 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 be 

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. 

 

15. 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. 

 

16. 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. 
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17. 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.  

 

18. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una 

cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, 

que haurà de ser una persona de provada  capacitat  pel  càrrec,  haurà  d’estar  present  a  

l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i 

no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix 

temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del 

Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

 

19. 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. 

 

20. 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. 
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21.  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. 

 

22. 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. 

 

23. 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. 

 

24. 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. 

 

25. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 

sense  autorització  escrita  de  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa. 

 

26. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 

operaris especialitzats i habilitats per escrit a tal efecte pels respectius responsables 

tècnics superiors, 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. 
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2.7 TREBALLADORS AUTÒNOMS 
 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma 

personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de 

treball, i que assumeix contractualment davant el Promotor, el Contractista o el 

Subcontractista el compromís de  realitzar  determinades  parts  o  instal·lacions  de  l’obra. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

 

1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 

indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

 

2. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del 

R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.  

 

3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 

treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 

4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 

empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 

participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 

establert. 

 

5. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 

de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 

utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

 

6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, 

de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització 

dels equips de protecció individual per part dels treballadors. 

 

7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 

seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de   la   Direcció   d’Obra   o   Direcció  

Facultativa, si n'hi ha. 
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8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i 

Salut (PSS): 

 

a) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball 

que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

 

b) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, 

han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment 

en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a 

l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

 

2.8 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: 

 

1. El deure d'obeir les instruccions de l'empresari en allò relatiu a Seguretat i Salut. 

 

2. El deure d'indicar els perills potencials. 

 

3. Té responsabilitat dels actes personals. 

 

4. Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en 

relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

 

5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

 

6. Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent. 
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7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 

integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 

 

8.  Té  el  dret  de  fer  us  i  el  fruit  d’unes  instal·lacions  provisionals  de  Salubritat  i  Confort,  

previstes  especialment  pel  personal  d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el 

temps  que  duri  la  seva  permanència  a  l’obra. 

 

 

 

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 

3.1 INTERPRETACIÓ DEL DOCUMENTS VINCULANTS EN MATÈRIA DE 
SEGURETAT I SALUT  

Excepte   en   el   cas   que   l’escriptura del Contracte o Document de Conveni 
Contractual   ho   indiqui   específicament   d’altra   manera,   l’ordre   de   prelació   dels  

Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el 
següent: 
 
1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

 

2. Bases del Concurs. 

 

3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 

Coordinació  de  Seguretat  i  salut  en  fases  de  Projecte  i/o  d’Obra. 

 

4.  Plec  de  Condicions  Generals  del  Projecte  i  de  l’Estudi  de  Seguretat  i Salut. 

 

5.   Plec   de   Condicions   Facultatives   i   Econòmiques   del   Projecte   i   de   l’Estudi   de  

Seguretat i Salut. 

 

6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 

Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant 

l’Execució  material  de  l’Obra,  pel  Coordinador  de  Seguretat. 

 

7.  Plànols  i  Detalls  Gràfics  de  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut. 

 

8.  Pla  d’Acció  Preventiva  de  l’empresari-contractista. 
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9.  Pla  de  Seguretat   i  Salut   de  desenvolupament  de   l’Estudi   de  Seguretat i Salut del 

Contractista  per  l’obra  en  qüestió. 

 

10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 

Contractista  i/o  Subcontractistes,  d’aplicació  en  l’obra. 

 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte 

seran   considerats   com   mútuament   explicatius,   però   en   el   cas   d’ambigüitats   o  

discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i 

corregides   pel   Director   d’Obra   qui,   desprès   de   consultar   amb   el   Coordinador de 

Seguretat,   farà   l’ús   de   la   seva   facultat   d’aclarir   al   Contractista   les   interpretacions  

pertinents. 

 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies 

o contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al   Director   d’Obra  

quin, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots 

els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat 

amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense 

prèvia   autorització   del   Director   d’Obra   o   del   Coordinador   de   Seguretat,   serà  

responsabilitat   del   Contractista,   restant   el   Director   d’Obra   i   el   Coordinador   de  

Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les 

mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut adoptar el 

Contractista pel seu compte. 

 

En   el   cas   que   el   contractista   no   notifiqui   per   escrit   el   descobriment   d’errades,  

omissions, discrepàncies o contradiccions, aquests, no tan sol no eximeix al 

Contractista   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,  haurà  de  ser  

materialitzades 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   complementaries   d'entre   sí,   pel   que  

qualsevol treball requerit en un sols document, encara que no estigui esmentat en cap 

altre,  tindrà  el  mateix  caràcter  contractual  que  si  s’hagués  recollit  en  tots. 
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3.2 VIGÈNCIA DE L'ESTUDI DE SEGURETA 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. 

 

3.4 EL "LLIBRE D'INCIDÈNCIES" 
 

A l'obra existirà, adequadament protocol·litzat,   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). 

 

 



Projecte de connexió i urbanització de les carreteres N-340 i N-340a i del carrer de ronda al municipi  d’Altafulla 
  
 

Plec de condicions de l'Estudi de Seguretat i Salut   Pàgina 25 

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 DEL "CONVENI 
DE PREVENCIÓ I COORDINACIÓ" I DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL 
ANNEXA EN MATÈRIA DE SEGURETAT 
 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el 

seu  representant),  Contractista,  Projectista,  Coordinador  de  Seguretat,  Direcció  d’Obra  

o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser 

elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de 

compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 

 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de 

les seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o 

corporació  que  tingues  a  be  designar  a  l’efecte,  en  qualitat  de  ‘‘Project  Manager’‘  o  de  

‘‘Contractor 

Manager’‘  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   sí   mateixos   i   als   seus   successors, 

representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació 

contractual vinculant en matèria de Seguretat.  
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El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no 

serà responsable en forma alguna de les obligacions o responsabilitats en què incorri o 

assumeixi el Contractista. 

 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o 

privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de 

Seguretat, o provisió dels mateixos, salvat que tal renuncia 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, es 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   orientareu,   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. 
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4.1 TEXTOS GENERALS 
 

- 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. 

 

- 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  3  d’agost  de  1983. 

 

- Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de 

novembre de 1995. 

 

- Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de 

gener de 1997. 

 

- 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. 4861997 

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. 
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- Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE 

de 24 de maig de 1997. 

 

- 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.   

 

4.2 CONDICIONS AMBIENTALS 
 

- Protecció dels Treballadors davant els riscos  derivats  de  l’exposició  a  soroll  durant  el  

treball.  R.D.  1316/1989  de  27  d’octubre.  BOE  2  de  novembre  de  1989. 

 

4.3 INCENDIS 
 
- Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 

 

- Ordenances Municipals 

 

4.4 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

- Reglament de Línies Aèries  d’Alta  Tensió.  D.  3151/1968  de  28  de  novembre.  BOE  27  

de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 

 

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. D. 2413/1973 de 20 de setembre. BOE 

9  d’octubre  de  1973. 

 

- Instruccions Tècniques Complementàries. 
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4.5 EQUIPS I MAQUINÀRIA 
 

- Reglament   d’Aparells   d’Elevació   i   el   seu   manteniment.   R.D.   2291/1985   de   8   de  

novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 

 

- Reglament  d’Aparells  Elevadors  per  a  obres.  O.M.  23  de  maig  de  1977.  BOE  14  de  

juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 

 

- Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1495/1986 de 26 de maig. BOE 21 de 

juliol  de  1986.  Correccions:  BOE  4  d’octubre  de  1986. 

 

- Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors  d’Equips  de  

Treball.R.D.  1215/1997  de  18  de  juliol.  BOE  7  d’agost  de  1997. 

 

- Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 

 

- Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 

 

- ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 19 de desembre de 1985. BOE 

14 de gener de 1986. Correcció BOE 11 de juny de 1986 i 12 de maig de 1988. 

Actualització:  O.  11  d’octubre  de  1988.  BOE  21  de  novembre  de  1988. 

 

- ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. O. 28 de juny de 1988. 

BOE 7 de juliol  de  1988.  Modificació:  O.  16  d’abril  de  1990.  BOE  24  d’abril  de  1990. 

 

- ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. 

BOE 9 de juny de 1989. 

 

- ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció 

utilitzats.  O.  8  d’abril  de  1991.  BOE  11  d’abril  de  1991. 
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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. 

 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors 

d’Equips  de  Protecció  Individual.  R.D.  773/1997  de  30  de  maig  de  1997. 

 

- Reglament   sobre  comercialització  d’Equips  de  Protecció   Individual   (RD  1407/1992,  

de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 

2  de  febrer.  BOE  núm.  57  de  8  de  març,  i  per  l’O.  de  20  de  febrer  de  1997.  BOE  núm.  

56 de 6 de març). 

 

- 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). 

 
4.7 SENYALITZACIÓ 

 

- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. 

R.D.  485/1997.  BOE  14  d’abril  de  1997. 

 

- Normes  sobre  senyalització  d’obres  a  carreteres.  Instrucció  8.3.  I.C.  del  MOPU. 

 
4.8 DIVERSOS 

 

- Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1403/1978.  BOE  de  25  d’agost  de  1978. 

 

- Convenis Col·lectius 
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5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 

5.1 CRITERIS D'APLICACIÓ 
 

L’  Art.  5,  4  del  R.D.  1627   /  1997,  de  24  d’octubre,  manté  per  al  nostre  sector,   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  para  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 mes 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  ‘‘costes’‘  exigits  per  la  correcta  execució  

professional dels treballs, conforme a les normes reglamentaries en vigor i els criteris 

tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri 

es   l’aplicat   en   el   present   E.S.S.   en   l’apartat   relatiu   a   Medis   Auxiliars   d’Utilitat  

Preventiva (MAUP). 

 

5.2 CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 

Si   be   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  /  2000,  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 
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5.- GRAVÍSSIM : Paralització  dels  treballadors  +100%  del  Benefici  Industrial  de  l’obra  

contractada  +  Pèrdua  d’homologació  com  Contractista,  per  la  mateixa  Propietat,  durant  

2 anys. 

 

 

 

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 

6.1 PREVISIONS DEL CONTRACTISTA A L'APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES 
DE SEGURETAT 
 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, 

en el nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera 

concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en 

aquesta obra. 

 

Tot  seguit  s’anomenen  a  títol  orientareu  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. 
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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 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 
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- Aprenentatge 

 

- Propaganda 

 

- Acció de grup 

 

- Disciplina 

 

- Incentius 

 

 

6.2 CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA 
PREVENCIÓ 
 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, 

lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i 

Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els 

procediments de compliment fets servir a la seva estructura empresarial, per a 

controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present 

Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 

1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat   Total   o   el   reglamentari   Pla   d’Acció  

Preventiva. 

 

2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 

 

3. Formats documentals i procediments de compliment, integrats a l'estructura de 

gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 

 

4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

 

5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

 

6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 

 

7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
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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 repassos i manteniment 

de la 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. 
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Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 

d'urgències, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la 

normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències. 

 

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà 

l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina 

Preventiva. 

 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del 

termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver 

passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves 

condicions psicofísiques. 

 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors 

del Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent 

reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 

 

Paral·lelament   l’equip   mèdic   del   Servei   de   Prevenció   de   l'empresa   (Propi, 

Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i 

Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 

 

- Higiene i Prevenció al treball. 

 

- Medicina preventiva dels treballadors. 

 

- Assistència Mèdica. 

 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa 
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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 mes 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  mes  a  mes  serà  l’encarregat  del  control  

de la dotació de la farmaciola. 

 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la 

importància  de  l’obra  ho  aconsella,  es  constituirà  a  peu  d'obra  una  ‘‘Comissió  Tècnica  

Interempresarial  de  Responsables  de  Seguretat’‘,   integrat  pels  màxims  Responsables  

Tècnics de les Empreses   participants   a   cada   fase   d’obra,   aquesta   ‘‘comissió’‘   es    

reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, 

amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

 

6.6 COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A L'OBRA 
 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació 

que reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El 

mateix  criteri es seguirà si són traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a 

operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 

 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús 

dels medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del 

seu treball. 
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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). 

 
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. 
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 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’‘.   

 

- Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 

col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
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- 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. 
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- 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. 

 

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. 
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- 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); 91/263/CEE, de 29/4/91 (D.O.C.E. Núm. L 128, de 23/5/91). 

 

Transposades  pel  Reial  Decret  444/1994,  d’11  de  març  (B.O.E. d’1/4/94),  modificat  pel  

Reial  Decret  1950/1995,  d’1  de  desembre  (B.O.E.  de  28/12/95)   i  Ordre  Ministerial  de  

26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 

 

Entrada   en   vigor   del   R.D.   444/1994:   el   2/4/94   amb   període   transitori   fins   l’1/1/96.  

Entrada en vigor del R.D. 1950/1995:   el   29/12/95.   Entrada   en   vigor   de   l’Ordre   de  

26/03/1996: el 4/4/96. 

 

- Directiva   del   Consell   90/396/CEE,   de   29/6/90,   relativa   a   l’aproximació   de   les  

legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 

26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 

 

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.  

Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 27/3/95. 

 

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 

l’aproximació   de   legislacions   dels   Estats   membres   sobre   els   aparells   i   sistemes   de  

protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 

19/4/94). 

 

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). 
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Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 

- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés 

tècnic,   relatives   a   l’aproximació   de   les   legislacions   dels   Estats   membres   sobre  

determinació   de   l’emissió   sonora   de   màquines   i   materials   utilitzats   en   les   obres   de  

construcció. 

 

Transposades pel Reial Decret 245/1989,   de   27   de   febrer   (B.O.E.   d’11/3/89);;  Ordre  

Ministerial  de  17/11/1989  (B.O.E.  d’1/12/89),  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). 

 

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  1495/1986,  de  26  de  maig,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  de  Seguretat  

en les Màquines (B.O.E. de 21/7/86), modificat pels Reials Decrets 590/1989, de 19 de 

maig (B.O.E. de 3/6/89) i 830/1991, de 24 de maig (B.O.E. de 31/5/91) 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). 
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- 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). 

 

- Ordre   Ministerial,   de   26/6/1988,   per   la   qual   s’aprova   la   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 7/7/88 i B.O.E. de 

5/10/88). 

 

- Reial  Decret  2370/1996,  de  18  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  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 24/12/96). 

 

- Reial  Decret  1513/1991,  d’11  d’octubre,  pel  qual  s’estableixen   les  exigències  sobre  

els certificats i les marques dels cables, cadenes i ganxos (B.O.E. de 22/10/91). 

 

- 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). 

 

 

 

 

Barcelona, juny de 2013 

 

L’Enginyer  Autor  del  Projecte: 

 

 

 

 

 

 

Albert Llanos Sánchez 
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Pressupost E.S.S Projecte connexió i urbanització de la N-340, N-340a i carrer de ronda d´Altafulla

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST E.S.S
Capítol 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

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 5,000

3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 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 5,000

7 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

8 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 5,000

9 H1462241 u Parella de botes de seguretat 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, amb
puntera metàl.lica

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

10 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 3,000

11 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Euro



Pressupost E.S.S Projecte connexió i urbanització de la N-340, N-340a i carrer de ronda d´Altafulla

AMIDAMENTS Pàg.: 2

12 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

13 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 11,000

14 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 11,000

15 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

16 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

17 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 5,000

18 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

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

19 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

Obra 01 PRESSUPOST E.S.S
Capítol 02  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 500,000

2 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

3 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 20,000

4 HBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 60 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Euro



Pressupost E.S.S Projecte connexió i urbanització de la N-340, N-340a i carrer de ronda d´Altafulla

AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

7 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST E.S.S
Capítol 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Mesos Hores/mes
2 12,000 8,000 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

2 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

3 HQU1A502 u 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,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 HQU15312 u 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, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 HQU1H532 u 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, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro



Pressupost E.S.S Projecte connexió i urbanització de la N-340, N-340a i carrer de ronda d´Altafulla

AMIDAMENTS Pàg.: 4

6 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

8 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

13 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

15 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fusta

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Mesos Hores/Mes

2 12,000 20,000 240,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

Obra 01 PRESSUPOST E.S.S
Capítol 04  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut

Euro



Pressupost E.S.S Projecte connexió i urbanització de la N-340, N-340a i carrer de ronda d´Altafulla

AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST E.S.S
Capítol 05  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

Euro



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadre de preus I 



Pressupost E.S.S Projecte connexió i urbanització de la N-340, N-340a i carrer de ronda d´Altafulla

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,84 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

H1421110P-2 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

5,53 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

H1431101P-3 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,25 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

H1445003P-4 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,64 €
(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

H144D205P-5 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083

1,03 €

(UN EUROS AMB TRES CENTIMS)

H1457520P-6 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

10,93 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

H145C002P-7 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,71 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

H1461110P-8 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)

H1462241P-9 u Parella de botes de seguretat 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, amb puntera metàl.lica

17,39 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

H147D102P-10 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)



Pressupost E.S.S Projecte connexió i urbanització de la N-340, N-340a i carrer de ronda d´Altafulla

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

H147L005P-11 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)

H147N000P-12 u Faixa de protecció dorsolumbar 23,55 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

H1481343P-13 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

78,65 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

H1482320P-14 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

9,30 €

(NOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

H1483344P-15 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

12,29 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

H1485140P-16 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,57 €
(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

H1485800P-17 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

18,56 €

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

H1487460P-18 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

6,35 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

H1489790P-19 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

15,97 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

H1522111P-20 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

11,46 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

H152J105P-21 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs

4,88 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)



Pressupost E.S.S Projecte connexió i urbanització de la N-340, N-340a i carrer de ronda d´Altafulla

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

H153A9F1P-22 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

23,03 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRES CENTIMS)

H15Z1001P-23 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 36,79 €
(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

H16F1003P-24 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 120,14 €
(CENT VINT EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

H16F1004P-25 h Formació en Seguretat i Salut 16,77 €
(SETZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

HBBAA003P-26 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 60
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

163,07 €

(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB SET CENTIMS)

HBBAB115P-27 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins
12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

30,63 €

(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

HBBAC005P-28 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

24,58 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

HBBAF004P-29 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

39,19 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB DINOU CENTIMS)

HQU15312P-30 u 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, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

2.580,42 €

(DOS MIL CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

HQU1A502P-31 u 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, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

3.790,49 €

(TRES MIL SET-CENTS NORANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
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HQU1H532P-32 u 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, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

2.788,29 €

(DOS MIL SET-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

HQU21301P-33 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fusta 43,16 €
(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETZE CENTIMS)

HQU22301P-34 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

53,27 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

HQU25201P-35 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 189,05 €
(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB CINC CENTIMS)

HQU25701P-36 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

422,04 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

HQU27902P-37 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

92,51 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

HQU2AF02P-38 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 110,78 €
(CENT DEU EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

HQU2E001P-39 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 83,77 €
(VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

HQU2GF01P-40 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

51,05 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB CINC CENTIMS)

HQU2P001P-41 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,72 €
(UN EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

HQUA1100P-42 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

106,60 €

(CENT SIS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

HQUAM000P-43 u Reconeixement mèdic 29,77 €
(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

HQUAP000P-44 u Curset de primers auxilis i socorrisme 181,49 €
(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
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HQUZM000P-45 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 16,77 €
(SETZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

L´autor del projecte,

Albert Llanos Sánchez

Barcelona, juny de 2013
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,84 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 6,51000 €
Altres conceptes 0,33000 €

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

5,53 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,27000 €
Altres conceptes 0,26000 €

P-3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,25 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24000 €
Altres conceptes 0,01000 €

P-4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,64 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,56000 €
Altres conceptes 0,08000 €

P-5 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083

1,03 €

B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE- 0,98000 €
Altres conceptes 0,05000 €

P-6 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

10,93 €

B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 10,41000 €
Altres conceptes 0,52000 €

P-7 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,71 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, h 5,44000 €
Altres conceptes 0,27000 €

P-8 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-9 H1462241 u Parella de botes de seguretat 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, amb puntera metàl.lica

17,39 €

B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant 16,56000 €
Altres conceptes 0,83000 €

P-10 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

53,48 €
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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

B147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàri 50,93000 €
Altres conceptes 2,55000 €

P-11 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-12 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 23,55 €

B147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 22,43000 €
Altres conceptes 1,12000 €

P-13 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

78,65 €

B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 74,90000 €
Altres conceptes 3,75000 €

P-14 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

9,30 €

B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 8,86000 €
Altres conceptes 0,44000 €

P-15 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

12,29 €

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65 11,70000 €
Altres conceptes 0,59000 €

P-16 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,57 €

B1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 12,92000 €
Altres conceptes 0,65000 €

P-17 H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

18,56 €

B1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologa 17,68000 €
Altres conceptes 0,88000 €

P-18 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

6,35 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 6,05000 €
Altres conceptes 0,30000 €

P-19 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

15,97 €
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B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 15,21000 €
Altres conceptes 0,76000 €

P-20 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

11,46 €

B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,28000 €

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,59400 €
Altres conceptes 10,58600 €

P-21 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs

4,88 €

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm 1,14000 €
Altres conceptes 3,74000 €

P-22 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

23,03 €

B44Z501A kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, tre 12,00000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,68000 €
Altres conceptes 6,35000 €

P-23 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 36,79 €
Altres conceptes 36,79000 €

P-24 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 120,14 €
Altres conceptes 120,14000 €

P-25 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut 16,77 €
Altres conceptes 16,77000 €

P-26 HBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 60
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

163,07 €

BBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma c 69,61000 €

BBBAD013 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 69,72000 €
Altres conceptes 23,74000 €

P-27 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins
12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

30,63 €

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circ 5,76000 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el 7,44000 €
Altres conceptes 17,43000 €

P-28 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

24,58 €
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BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictog 7,44000 €
Altres conceptes 17,14000 €

P-29 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

39,19 €

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tri 9,04000 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, am 12,31000 €
Altres conceptes 17,84000 €

P-30 HQU15312 u 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, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

2.580,42 €

BQU15314 u Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poli 2.441,10000 €
Altres conceptes 139,32000 €

P-31 HQU1A502 u 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, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

3.790,49 €

BQU1A504 u Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de pol 3.593,54000 €
Altres conceptes 196,95000 €

P-32 HQU1H532 u 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, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

2.788,29 €

BQU1H534 u Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 2.639,07000 €
Altres conceptes 149,22000 €

P-33 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fusta 43,16 €

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització rà 1,38600 €

BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 21,19000 €
Altres conceptes 20,58400 €

P-34 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

53,27 €

BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 46,74000 €
Altres conceptes 6,53000 €

P-35 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 189,05 €
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BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones 177,65000 €
Altres conceptes 11,40000 €

P-36 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

422,04 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 399,55000 €
Altres conceptes 22,49000 €

P-37 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

92,51 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb c 82,52000 €
Altres conceptes 9,99000 €

P-38 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 110,78 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 99,92000 €
Altres conceptes 10,86000 €

P-39 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 83,77 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 78,95000 €
Altres conceptes 4,82000 €

P-40 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

51,05 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 47,02000 €
Altres conceptes 4,03000 €

P-41 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,72 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,84000 €
Altres conceptes 0,88000 €

P-42 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

106,60 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 101,52000 €
Altres conceptes 5,08000 €

P-43 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 29,77 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 28,35000 €
Altres conceptes 1,42000 €

P-44 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 181,49 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 172,85000 €
Altres conceptes 8,64000 €

P-45 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 16,77 €
Altres conceptes 16,77000 €
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L´autor del projecte,

Albert Llanos Sánchez

Barcelona, juny de 2013
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Obra 01 Pressupost E.S.S

Capítol 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,84 30,000 205,20

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)

5,53 5,000 27,65

3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 3)

0,25 5,000 1,25

4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 4)

1,64 5,000 8,20

5 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 5)

1,03 5,000 5,15

6 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 - 6)

10,93 5,000 54,65

7 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 7)

5,71 5,000 28,55

8 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 - 8)

5,18 5,000 25,90

9 H1462241 u Parella de botes de seguretat 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, amb puntera metàl.lica (P - 9)

17,39 11,000 191,29

10 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 - 10)

53,48 3,000 160,44

11 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçària, homologat segons UNE-EN 795 (P - 11)

45,47 3,000 136,41

12 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 12) 23,55 5,000 117,75
13 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 - 13)

78,65 11,000 865,15

14 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 - 14)

9,30 11,000 102,30

15 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 - 15)

12,29 30,000 368,70

16 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 16) 13,57 5,000 67,85
17 H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a

l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 17)
18,56 5,000 92,80

18 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 - 19)

15,97 11,000 175,67

19 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 18)

6,35 11,000 69,85

euros
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TOTAL Capítol 01.01 2.704,76

Obra 01 Pressupost E.S.S

Capítol 02 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 - 20)

11,46 500,000 5.730,00

2 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

4,88 200,000 976,00

3 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 - 22)

23,03 20,000 460,60

4 HBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 60 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 26)

163,07 5,000 815,35

5 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 27)

30,63 5,000 153,15

6 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

24,58 5,000 122,90

7 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

39,19 5,000 195,95

TOTAL Capítol 01.02 8.453,95

Obra 01 Pressupost E.S.S

Capítol 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 23)

36,79 96,000 3.531,84

2 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 24)

120,14 14,000 1.681,96

3 HQU1A502 u 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, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 31)

3.790,49 1,000 3.790,49

4 HQU15312 u 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, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 30)

2.580,42 2,000 5.160,84

5 HQU1H532 u 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,

2.788,29 1,000 2.788,29

euros
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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, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

6 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 42)

106,60 1,000 106,60

7 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

53,27 20,000 1.065,40

8 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 35)

189,05 1,000 189,05

9 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

422,04 2,000 844,08

10 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 37)

92,51 2,000 185,02

11 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 38)

110,78 2,000 221,56

12 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 39)

83,77 3,000 251,31

13 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)

51,05 2,000 102,10

14 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 41) 1,72 4,000 6,88
15 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler

de fusta (P - 33)
43,16 1,000 43,16

16 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 45) 16,77 240,000 4.024,80

TOTAL Capítol 01.03 23.993,38

Obra 01 Pressupost E.S.S

Capítol 04 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 25) 16,77 30,000 503,10
2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 44) 181,49 3,000 544,47

TOTAL Capítol 01.04 1.047,57

Obra 01 Pressupost E.S.S

Capítol 05 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 43) 29,77 30,000 893,10

TOTAL Capítol 01.05 893,10

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 2.704,76
Capítol 01.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 8.453,95
Capítol 01.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 23.993,38
Capítol 01.04  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 1.047,57
Capítol 01.05  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 893,10
Obra 01 Pressupost E.S.S 37.092,76
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

37.092,76
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost E.S.S 37.092,76

37.092,76

euros
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1. INTRODUCCIÓ 
 

El present annex ens indicarà una estimació de la durada de les obres realitzades 

al “Projecte  de  connexió i urbanització de les carreteres N-340 i N-340a i del carrer de 

ronda  al  municipi  d’Altafulla”.  

 

En el present annex es descriuen els rendiments dels treballs més representatius 

del projecte. 

 

A  l’apèndix  I  s’adjunta  el  diagrama  de  Gantt  amb  la  descripció  dels  dies  reservats  

per a cada activitat del present projecte. 

 
2. UNITATS BÀSIQUES 

 

Les unitats bàsiques que es consideren són les següents: 

  

-  m2 d' esbrossada del terreny 

 

-  m3 de moviment de terres (desmunt, terraplè, terra vegetal, rases...) 

 

- m3 de material granular 

 

-  m drenatge longitudinal 

 

-  Tn de mescla bituminosa  

 

-  m de marca vial 

 

-  m de barrera de seguretat 

 

3. RENDIMENTS 
 

A  continuació  es  detallen  els  rendiments  que  s’han  considerat  per  a  la  estimació  de  

la duració de les diferents activitats, incloent una breu descripció dels equips i mitjans 

considerats. 
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3.1 ACTIVITATS PRÈVIES 
 

En aquesta activitat tenim en compte, per una banda, la desbrossa i preparació de 

l'esplanada en la zona d'aplec de materials i les oficines; d'altre banda també 

considerem el tall en els paviments existents.  

 

Per aquests treballs és necessari una pala carregadora de 170 hp i dos camions 

de 200 hp, de 15 tones. Es considera un rendiment de conjunt de 3000 m2/dia. 

 

Pel tall en el paviment existent necessitem un dipòsit d'aire comprimit de 3000 l i un 

equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar. El rendiment de conjunt es 

considera de 40 m/dia. 

 

 

3.2 MOVIMENT DE TERRES 
 

Al   moviment   de   terres   primerament   haurem   de   tenir   en   compte   l’esbrossada  

completa  de  la  zona  objecte  d’estudi,   la  descripció i equips utilitzats són els mateixos 

que en la activitat anterior, amb el mateix rendiment de 3000 m2/dia. 

 

Per a les excavacions en desmunt es considera un equip de treball integrat per una 

excavadora-carregadora de 385 hp i quatre camions basculants de 36 t, amb un 

rendiment de conjunt de 1100 m3/dia.  

 

En canvi, per al moviment de terres en terraplè es considera un equip format per 

una motoanivelladora de 150 hp, quatre camions basculants de 20 t, un compactador 

vibratori  de  25  t  i  un  camió  regador  d’aigua de 6000l, amb un rendiment de conjunt de 

960 m3/dia. 

 

 

 

3.3 PREPARACIÓ D'EXPLANADA 
 

Al tractar-se  de  l’estesa  de  sòl sel·leccionat es considerarà el mateix equip que en 

el  cas  anterior  en   terraplè,  amb  un   rendiment   inferior,  donat  que  s’haurà  de   fer  amb 

major precisió. És per això que es considerarà un rendiment de 500 m3/dia. 
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3.4 MESCLES BITUMINOSES I CAPES GRANULARS 

 
L’equip  considerat pels treballs relacionats amb l'estesa de la capa granular són 

una motonivelladora de 150 hp, un corró vibratori autopropulsat de 14 T i un camió 

cisterna de 10000 l. El rendiment en conjunt és de 450 m3/dia. 

 

L’equip   considerat   estarà   integrat   per una estenedora pel paviment de mescla 

bituminosa, una piconadora autopropulsada de 14 a 16 T, un corró vibratori 

autopropulsat pneumàtic, set camions de 400 hp de 32 T. El rendiment en conjunt és 

de 600 T/dia. 

 

 

3.5 OBRES DE DRENATGE 
 

Per l'execució de les obres de drenatge longitudinal necessitarem una 

retroexcavadora de 74 hp, una motoanivelladora de 125 hp i un camió de 200 hp, de 

15 T. El rendiment en conjunt és de 80 m/dia. 

 

Per les obres transversals de drenatge longitudinal, és a dir, per a la col·locació 

dels tubs transversals vibropremsat de 60 cm, el rendiment és de 100 m/dia. 

 
 

3.6 SENYALITZACIÓ 
 

3.6.1. Marques vials 
 

El rendiment dels treballs de senyalització, principalment formats pel pintat de 

marques   vials   longitudinals,   s’ha   obtingut en compte considerant   la   utilització   d’una  

màquina pinta-bandes autopropulsada amb un rendiment de 800 m/dia. 

 

3.6.2 Proteccions i senyalització vertical 
 

La senyalització vertical no es considera activitat bàsica, podent realitzar-se 

conjuntament amb altres activitats, com pot ser la de col·locació de la barrera de 

seguretat. 
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Per a la barrera de seguretat l’equip   que   es   considera   per a   l’obtenció   del  

rendiment   d’aquesta   activitat   estarà   format per una colla amb una màquina per a 

clavar muntants metàl·lics, un camió grua de 5 T i un obtenint un rendiment teòric mig 

de 150 m/dia.  

 
3.7 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 

 
Per la estesa de terra vegetal el rendiment és de 400 m3/dia i per la hidrosembra el 

rendiment és de 5900 m2/dia. Els equips considerats per aquestes activitats estan 

formats per dos camions de 250 hp i de 20 T, un tractor amb equip per a tractament 

del subsòl i una hidrosembradora muntada sobre camió. 

 
 

4. DIAGRAMA DE GANTT 
 

En el present annex, realitzem i adjuntem el diagrama de Gantt a partir dels 

rendiments de cada activitat. 

 

Tal i com es pot observar al diagrama adjunt, els dies hàbils de treball són 152 dies 

i el  termini  d’execució  de  l’obra  es  pot  estimar  en  11 mesos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Id Nombre de tarea

1 INICI D'OBRA
2 CARRETERES DE NOVA 

CONSTRUCCIÓ
3 ACTIVITATS PRÈVIES
4 Desbrossa i preparació 

esplanada zona d'aplec
de materials i oficines

5 Recepció materials 
propis de l'obra i 
tancament de la zona

6 Tall amb serra de disc 
paviment existent

7 MOVIMENT DE TERRES

8 Desbrossa
9 Desmunt

10 Execució del terraplè

11 Preparació de 
l'esplanada

12 DRENATGE
13 Drenatge longitudinal

14 Drenatge transversal

15 INSTAL·LACIÓ 
ENLLUMENAT

16 Canalització de tubs
17 Instal·lació columnes i 

lluminàries
18 FERMS I PAVIMENTS
19 Capa granular
20 Aglomerat
21 Paviment de formigó
22 Plantació arbrat
23 Marques vials
24 Senyalització vertical i 

barreres de seguretat
25 Mesures correctores 

d'impacte ambiental i 
acabats

26 Obertura al trànsit de les 
dues carreteres

27 ÀREA DE SERVEI
28 TREBALLS PREVIS
29 Desbrossa 
30 Anivellament
31 Ferms i paviments
32 Mobiliari urbà
33 Acabats
34 Obertura al trànsit
35 TRAMS A URBANITZAR
36 ACTIVITATS PRÈVIES
37 Demolicions
38 Desbrossa
39 MOVIMENT DE TERRES
40 Desmunt
41 Terraplè
42 Drenatge
43 Enllumenat
44 FERMS I PAVIMENTS
45 Vorada i rigola
46 Paviment vorera
47 Jardineria i mobiliari urbà

48 Marques vials i 
senyalització vertical

49 Acabats
50 FI D'OBRA

INICI D'OBRA
S-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23

M2 M3 M4 M5 M6 M7

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 1

Proyecto: GANTT FINAL
Fecha: 22:50



Obertura al trànsit de les dues carreteres

Obertura al trànsit

FI D'OBRA

S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50
M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 2

Proyecto: GANTT FINAL
Fecha: 22:50
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 20,20000 €

A0120400 h Oficial  1a (amb les càrregues socials incloses) (MO400) 18,07000 €

A0121000 h Oficial 1a 19,07000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,78000 €

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 24,80000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,02000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 19,07000 €

A013H000 h Ajudant electricista 20,41000 €

A013U001 h Ajudant 16,93000 €

A0140000 h Manobre 15,97000 €

A0140500 h Peó eventual (amb les càrregues socials incloses) (MO500) 17,06000 €

A0150000 h Manobre especialista 16,53000 €

A0160000 h Peó 16,36000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C110U005 h Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 2,41000 €

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 44,35000 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 57,11000 €

C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 108,38000 €

C110U070 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 13,40000 €

C110U085 h Fresadora de paviment 105,53000 €

C1315010 h Retroexcavadora petita 42,27000 €

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 43,18000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 53,74000 €

C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 64,74000 €

C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 95,32000 €

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 119,04000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 32,72000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 37,28000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 46,38000 €

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 56,70000 €

C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 95,43000 €

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 47,27000 €

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 50,74000 €

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 51,50000 €

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 57,18000 €

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 10,86000 €

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 7,65000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 32,30000 €

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 31,44000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 32,86000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 41,16000 €

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 62,12000 €

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 68,65000 €

C1501U05 h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents) 57,36000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 32,68000 €

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 37,57000 €

C1503000 h Camió grua 46,00000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 33,92000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 38,97000 €

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 45,29000 €

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 6,32000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,60000 €

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 25,01000 €

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 1,77000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 2,87000 €

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 47,01000 €

C170E00U h Escombradora autopropulsada 33,61000 €

C170Q631 h Formigonera de 165 l. (MQ631) 1,50000 €
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C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 53,79000 €

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 56,92000 €

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 30,88000 €

C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 24,76000 €

C1B0U001 h Maquinària amb encofrat lliscant per a formació de barrera rígida de formigó 153,62000 €

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 4,10000 €

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 2,70000 €

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,75000 €

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 3,56000 €

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 41,26000 €

CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió 29,50000 €

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 4,42000 €

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 5,62000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 14,55000 €

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé 3,73000 €
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B0111000 m3 Aigua 0,91000 €

B011V023 m3 Aigua (posada en obra) (MCV023) 0,85000 €

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 4,36000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 19,94000 €

B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A MORTERS 20,43000 €

B031A175 t Sorra de pedrera de pedra granítica de fins a 5 mm (MCA175) 14,95000 €

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 20,83000 €

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 19,53000 €

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 17,93000 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 12,88000 €

B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 4,20000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 105,75000 €

B051G114 t Ciment portland amb escòria CEM II/B-S en sacs (MCG114) 81,76000 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 80,56000 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 245,43000 €

B055U010 t Betum asfàltic modificat amb polímers, tipus BM-3c 576,95000 €

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1 0,20000 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,26000 €

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

59,78000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 62,84000 €

B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 76,72000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

64,04000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 75,11000 €

B071UC01 m3 Morter M-80 74,34000 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,97000 €

B0A2P087 m2 Malla cinegètica 200*20*30. (MTP087) 1,79000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 1,05000 €

B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 0,78000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,39000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,24000 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,80000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,20000 €

B0H0F120 u RTI de 10 cm de diàmetre i 100 cm de llargada (MCF120) 2,76000 €

B0H0F123 u RTI de 10 cm de diàmetre i 250 cm de llargada (MCF123) 6,90000 €

B0HZF180 u Placa d'unió de RTI amb cargoleria (MCF180) 3,48000 €

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

0,99000 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 1,58000 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,64000 €

B9651U02 m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 2,22000 €

B9651U07 m Peça de formigó per a vorada, de 19-22x30 cm, tipus T-5 sèrie 1a 8,70000 €

B96AUG10 M VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS
ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA

23,89000 €
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B974U020 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix 5,16000 €

B9E1U002 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm 5,47000 €

B9F1UC10 m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i dimensions, sèrie 1 9,17000 €

B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica

20,13000 €

B9H1U520 t Mescla bituminosa en calent D-20, amb granulat granític, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica

20,98000 €

B9H3U004 t Mescla bituminosa en calent BBTM 11B, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta
asfàltica

29,94000 €

B9K3U010 kg Bauxita calcinada amb un 80% mínim d'alúmina 1,34000 €

B9K3U100 kg Resina de poliuretà de dos components 16,68000 €

BBC1U150 u Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, sense base, amb revestiment reflectant HI nivell 2 46,75000 €

BBC1U174 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant HI nivell 2, a una cara, inclosos
elements de fixació

4,07000 €

BBM1U040 u Placa d'acer galvanitzat de 40x60 cm, d'indicacions generals, carrils i serveis, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

40,21000 €

BBM1U053 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat 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 EG nivell 1, incloses brides i elements de fixació al suport

144,94000 €

BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport

115,72000 €

BBM1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport

93,87000 €

BBM1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport

119,59000 €

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

26,97000 €

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 8,00000 €

BD52U003 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 60x30 cm interiors
mínim

29,93000 €

BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, per a
drenatge

3,39000 €

BD5ZUC01 u Marc i reixa de 100x100 cm de fosa dúctil, per a 40 t de càrrega de ruptura 112,97000 €

BD75U060 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60 cm 16,69000 €

BD75U120 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 120 cm 67,23000 €

BD7FRN05 M TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 300
MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, INCLÒS
PART PORCIONAL DE PECES ESPECIALS, UNIÓ AMB MANIGUET I JUNTA ELÀSTICA

17,74000 €

BDD1U002 u Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per a tubs 43,70000 €

BDD1U022 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 80 a 60 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària 30,10000 €

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t

113,39000 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre

5,97000 €

BFB1U218 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, DN 180 mm, PN 10, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

12,20000 €

BG212910 m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

1,43000 €
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BG21U112 m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, amb grau 7 de resistència al xoc,
inclòs p.p. de peces especials i accessoris

1,92000 €

BG22RJ10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions
soterrades

1,87000 €

BG31190U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x35 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

2,79000 €

BG312300 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de secció 2x2,5 mm2 0,62000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,35000 €

BG3ZE110 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2 1,18000 €

BG46E010 u Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades 10,85000 €

BGD2E010 u Placa presa de terra de 500 X 500 X 3 mm 11,45000 €

BGDZE020 u Cartutx per a soldadura Cadweld 1,14000 €

BGDZE030 u Sals de sulfat de sodi i magnesi 0,62000 €

BHM1E010 u Columna metàl·lica troncocònica totalment galvanitzada de 4 m d'alçària, planxa de 3 mm, amb
base platina, per anar muntada amb perns d'ancoratge sobre dau de formigó

142,17000 €

BHMZ1006 u Conjunt de quatre perns per a cimentació 15,58000 €

BHN6E010 u Globus esfèric de polietilè de fins a 250 W 50,03000 €

BHU3E021 u Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de 100 w, plus 15,65000 €

BJS0110 U ANELLA D'2.00 M DE PERIMETRE DE REG PER DEGOTEIG D'ARBRAT EN ESCOSSELL, AMB
TUB DE POLIETILÈ DE 0,5 A 4 BAR I 16 MM DE DIÀMETRE, AMB GOTERS INTERLÍNIA CADA
30 CM INTEGRATS, AUTOCOMPENSATS I AUTORENTABLE DE 3,4 L/H

15,10000 €

BJS0120 M TUB DE GOTEIG TIPUS TECH-LINE PER A REG DE PARTRRES D'ARBUSTS DE 0,5 A 0,4
BAR I 16MM DE DIÀMETRE, AMB GOTERS INTEGRATS CADA 30CM, AUTOCOMPENSATS I
AUTORENTABLES DE 3,4 L/H

0,30000 €

BJSB2320 U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG, D'1´´1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL
PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 16 BAR I AMB
REGULADOR DE CABAL

80,00000 €

BJSWE300 U CONJUNT D'ACCESSORIS PER AL MUNTATGE D'UNA ELECTROVÀLVULA D'1´´1/2 4,07000 €

BQ11GB10 u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i
hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta

261,48000 €

BQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE
DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I
PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM
DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS
DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER GALVANITZAT DE
40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA
AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

85,40000 €

BQ22MC40 u Paperera de 40 l de capacitat, amb cubeta d'acer galvanitzat revestida amb llistons de fusta tropical
amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, estructura interior metàl·lica i tres suports

114,80000 €

BQ31E22C u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de forma
cilíndrica, de 20 cm de diàmetre i 100 cm d'alçària de mides aproximades, amb dues aixetes
temporitzades i reixa de desguàs amb forma de cercle complet o de dos semicercles

568,00000 €

BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a
la xarxa de sanejament de font per a exterior

25,00000 €

BQZZV010 U APARCAMENT DE BICICLETA D'ACER GALVANITZAT DE 75 CM DE LLARGARIA I 75 CM
D'ALÇARIA, DE TUB RODO DE 50 MM DE DIAMETRE I ANELLA TAPAJUNTS

47,40000 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 5,37000 €

BR34U001 kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20% d'àcids húmics 0,13000 €
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BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 7,17000 €

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,33000 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,76000 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,43000 €

BR471540 u Platanus hispanica arrel nua alçada 250-300 cm ZPV1540 1,79000 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticament 3,19000 €
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D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 75,58000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 16,53000 = 14,87700

Subtotal: 14,87700 14,87700

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,87000 = 1,29150

Subtotal: 1,29150 1,29150

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 105,75000 = 15,86250

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 19,53000 = 30,27150

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 19,94000 = 12,96100
B0111000 m3 Aigua 0,180      x 0,91000 = 0,16380

Subtotal: 59,25880 59,25880

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,14877

COST DIRECTE 75,57607

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,57607

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 89,19000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 16,53000

Subtotal: 16,53000 16,53000

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,91000 = 0,18200
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 105,75000 = 40,18500
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B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS

1,520      x 20,43000 = 31,05360

Subtotal: 71,42060 71,42060

COST DIRECTE 89,18960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,18960

D070F200 m3 Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i
sorra de pedra granítica amb 160 kg/m³ de
ciment,amb una proporció en volum 1:10 (XMF200)

Rend.: 1,000 50,84000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140500 h Peó eventual (amb les càrregues socials incloses)
(MO500)

1,000 /R x 17,06000 = 17,06000

Subtotal: 17,06000 17,06000
Maquinària

C170Q631 h Formigonera de 165 l. (MQ631) 0,700 /R x 1,50000 = 1,05000

Subtotal: 1,05000 1,05000
Materials

B011V023 m3 Aigua (posada en obra) (MCV023) 0,200      x 0,85000 = 0,17000
B031A175 t Sorra de pedrera de pedra granítica de fins a 5 mm

(MCA175)
1,280      x 14,95000 = 19,13600

B051G114 t Ciment portland amb escòria CEM II/B-S en sacs
(MCG114)

0,160      x 81,76000 = 13,08160

Subtotal: 32,38760 32,38760
Altres

A%AUXM % Medis auxiliars  (MA02) 2,000 %  s 17,06000 = 0,34120

Subtotal: 0,34120 0,34120

COST DIRECTE 50,83880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,83880
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P-1 F991UA10 U ESCOSSELL RECTANGULAR DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT DE 80X80X20 CM I DE 10 MM DE
GRUIX, INCLOS ELEMENTS METAL·LICS
D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA

Rend.: 2,000 158,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 9,53500
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,97000 = 7,98500

Subtotal: 17,52000 17,52000
Materials

B96AUG10 M VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE
GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS ELEMENTS
METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA

5,600      x 23,89000 = 133,78400

Subtotal: 133,78400 133,78400

COST DIRECTE 151,30400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,56520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,86920

P-2 FD7FN570 M SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
CANONADA DE PVC DE DIÀMETRE NOMINAL
300MM. I SN 4KN/M2 DE RIGIDESA ANULAR, UNIÓ
AMB MANIGUET I JUNTA ELÀSTICA, INCLOSES
LES PECES ESPECIALS, ACCESORIS I
CONNEXIONS, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 20,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0198 /R x 15,97000 = 0,31621
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,0198 /R x 24,80000 = 0,49104

Subtotal: 0,80725 0,80725
Materials

BD7FRN05 M TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A
SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 300 MM I
DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR,
SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, INCLÒS PART
PORCIONAL DE PECES ESPECIALS, UNIÓ AMB
MANIGUET I JUNTA ELÀSTICA

1,050      x 17,74000 = 18,62700

Subtotal: 18,62700 18,62700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01211

COST DIRECTE 19,44636
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,97232

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,41868



Projecte de connexió i urbanització N-340, N-340a i carrer de ronda al municipi d´Altafulla

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

P-3 FHM1E010 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncoconica, de 6,0 m d'alçaria, coronament sense
platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau
de formigo, inclosa l'execucio de la cimentacio,
gruament, anivellament, instal·lacio de presa de terra,
instal·lacio electrica completa de l'interior del suport i
transport de terres sobrants a l'abocador

Rend.: 0,805 323,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 23,78000 = 16,24720
A013H000 h Ajudant electricista 0,550 /R x 20,41000 = 13,94472
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,700 /R x 23,02000 = 20,01739
A0140000 h Manobre 0,700 /R x 15,97000 = 13,88696

Subtotal: 64,09627 64,09627
Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,045 /R x 42,27000 = 2,36292
C1503000 h Camió grua 0,550 /R x 46,00000 = 31,42857
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,060 /R x 32,30000 = 2,40745

Subtotal: 36,19894 36,19894
Materials

BGDZE020 u Cartutx per a soldadura Cadweld 1,000      x 1,14000 = 1,14000
BG312300 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1

kV, bipolar de secció 2x2,5 mm2
4,800      x 0,62000 = 2,97600

BG22RJ10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

1,000      x 1,87000 = 1,87000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,225      x 64,04000 = 14,40900

BHMZ1006 u Conjunt de quatre perns per a cimentació 1,000      x 15,58000 = 15,58000
BHM1E010 u Columna metàl·lica troncocònica totalment

galvanitzada de 4 m d'alçària, planxa de 3 mm, amb
base platina, per anar muntada amb perns
d'ancoratge sobre dau de formigó

1,000      x 142,17000 = 142,17000

BGDZE030 u Sals de sulfat de sodi i magnesi 1,000      x 0,62000 = 0,62000
BGD2E010 u Placa presa de terra de 500 X 500 X 3 mm 1,000      x 11,45000 = 11,45000
BG3ZE110 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2 2,000      x 1,18000 = 2,36000
BG46E010 u Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues

lampades
1,000      x 10,85000 = 10,85000

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 2,000      x 1,35000 = 2,70000
BG212910 m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,

aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

0,500      x 1,43000 = 0,71500

Subtotal: 206,84000 206,84000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,96144

COST DIRECTE 308,09665
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,40483

COST EXECUCIÓ MATERIAL 323,50149

P-4 FHN8E011 u Llum simetric per a exterior per a lampada de vapor
de sodi de pressio alta de color millorat de 50 W, amb
equip incorporat, globus de polietile, muntat sobre
suport i inclos el connexionat

Rend.: 1,000 90,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 20,41000 = 5,10250
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 23,78000 = 5,94500

Subtotal: 11,04750 11,04750
Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,250 /R x 38,97000 = 9,74250

Subtotal: 9,74250 9,74250
Materials

BHU3E021 u Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de 100 w,
plus

1,000      x 15,65000 = 15,65000

BHN6E010 u Globus esfèric de polietilè de fins a 250 W 1,000      x 50,03000 = 50,03000

Subtotal: 65,68000 65,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16571

COST DIRECTE 86,63571
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,33179

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,96750

P-5 FJS0110 U ANELLA D'2.00 M DE PERIMETRE DE REG PER
DEGOTEIG D'ARBRAT EN ESCOSSELL, AMB TUB
DE POLIETILÈ DE 0,5 A 4 BAR I 16 MM DE
DIÀMETRE, AMB GOTERS INTERLÍNIA CADA 30
CM INTEGRATS, AUTOCOMPENSATS I
AUTORENTABLE DE 3,4 L/H, AMB PROTECCIÓ
DE TUB DE PVC CORRUGAT DRENANT DE 50 MM
DE DIÀMETRE, INCLÒS LA CONNEXIÓ A LA
XARXA SECUNDARIA

Rend.: 1,000 19,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 15,97000 = 3,19400

Subtotal: 3,19400 3,19400
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Materials
BJS0110 U ANELLA D'2.00 M DE PERIMETRE DE REG PER

DEGOTEIG D'ARBRAT EN ESCOSSELL, AMB TUB
DE POLIETILÈ DE 0,5 A 4 BAR I 16 MM DE
DIÀMETRE, AMB GOTERS INTERLÍNIA CADA 30
CM INTEGRATS, AUTOCOMPENSATS I
AUTORENTABLE DE 3,4 L/H

1,000      x 15,10000 = 15,10000

Subtotal: 15,10000 15,10000

COST DIRECTE 18,29400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,91470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,20870

P-6 FJS0120 M TUB DE GOTEIG TIPUS TECH-LINE PER A REG
DE PARTRRES D'ARBUSTS DE 0,5 A 0,4 BAR I
16MM DE DIÀMETRE, AMB GOTERS INTEGRATS
CADA 30CM, AUTOCOMPENSATS I
AUTORENTABLES DE 3,4 L/H, INCLÒS LA
CONNSEXIÓ A LA XARXA SECIUNDARIA.

Rend.: 1,000 1,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 15,97000 = 0,79850

Subtotal: 0,79850 0,79850
Materials

BJS0120 M TUB DE GOTEIG TIPUS TECH-LINE PER A REG
DE PARTRRES D'ARBUSTS DE 0,5 A 0,4 BAR I
16MM DE DIÀMETRE, AMB GOTERS INTEGRATS
CADA 30CM, AUTOCOMPENSATS I
AUTORENTABLES DE 3,4 L/H

1,000      x 0,30000 = 0,30000

Subtotal: 0,30000 0,30000

COST DIRECTE 1,09850
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05493

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,15343

P-7 FJSB2321 U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE
REG, D'1´´1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL
PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA
PRESSIÓ MÀXIMA DE 16 BAR, AMB REGULADOR
DE CABAL, CONNECTADA A LES XARXES
ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB CONNECTORS
ESTANCS

Rend.: 1,000 108,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,000 /R x 19,07000 = 19,07000

Subtotal: 19,07000 19,07000
Materials

BJSB2320 U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE
REG,  D'1´´1/2 DE DIÀMETRE,  DE MATERIAL
PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24V, PER A UNA
PRESSIÓ MÀXIMA DE 16 BAR I AMB REGULADOR
DE CABAL

1,000      x 80,00000 = 80,00000

BJSWE300 U CONJUNT D'ACCESSORIS PER AL MUNTATGE
D'UNA ELECTROVÀLVULA D'1´´1/2

1,000      x 4,07000 = 4,07000

Subtotal: 84,07000 84,07000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 19,07000 = 0,28605

Subtotal: 0,28605 0,28605

COST DIRECTE 103,42605
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,17130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,59735

P-8 FQ11GB10 u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de
llargària, amb protecció fungicida insecticida i
hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i
recolzabraços de fusta, col·locat amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 294,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,530 /R x 15,97000 = 8,46410
A0121000 h Oficial 1a 0,530 /R x 19,07000 = 10,10710

Subtotal: 18,57120 18,57120
Materials

BQ11GB10 u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de
llargària, amb protecció fungicida insecticida i
hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i
recolzabraços de fusta

1,000      x 261,48000 = 261,48000

Subtotal: 261,48000 261,48000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,46428

COST DIRECTE 280,51548
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,02577

COST EXECUCIÓ MATERIAL 294,54125

P-9 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I
1,5 MM DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE
2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE
DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE
PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES
PERFORACIONS DE 8 MM DE DIAMETRE PER AL
DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR

Rend.: 1,000 99,90 €
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D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I
2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA
FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM
DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB
CARTEL.LES SOLDADES A 6 AMB DUES
PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I
SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS
D'EXPANSIO M8

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 23,02000 = 5,75500
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 15,97000 = 3,99250

Subtotal: 9,74750 9,74750
Materials

BQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I
1,5 MM DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE
2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE
DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE
PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES
PERFORACIONS DE 8 MM DE DIAMETRE PER AL
DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I
2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA
FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM
DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB
CARTEL.LES SOLDADES A 6 AMB DUES
PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I
SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS
D'EXPANSIO M8

1,000      x 85,40000 = 85,40000

Subtotal: 85,40000 85,40000

COST DIRECTE 95,14750
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,75738

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,90488

P-10 FQ22MC40 u Paperera de peu de 40 l de capacitat, amb cubeta
d'acer galvanitzat revestida amb llistons de fusta
tropical amb protecció fungicida insecticida i
hidròfuga, estructura interior metàl·lica i tres suports,
col·locada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 131,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,280 /R x 15,97000 = 4,47160
A0121000 h Oficial 1a 0,280 /R x 19,07000 = 5,33960
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Subtotal: 9,81120 9,81120
Materials

BQ22MC40 u Paperera de 40 l de capacitat, amb cubeta d'acer
galvanitzat revestida amb llistons de fusta tropical
amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga,
estructura interior metàl·lica i tres suports

1,000      x 114,80000 = 114,80000

Subtotal: 114,80000 114,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14717

COST DIRECTE 124,75837
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,23792

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,99629

P-11 FQ31E22C u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant
i pintura de partícules metàl·liques, de forma
cilíndrica, de 20 cm de diàmetre i 100 cm d'alçària de
mides aproximades, amb dues aixetes temporitzades
i reixa de desguàs amb forma de cercle complet o de
dos semicercles, ancorada amb dau de formigó

Rend.: 1,000 781,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 15,97000 = 63,88000
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,07000 = 76,28000

Subtotal: 140,16000 140,16000
Materials

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,100      x 75,57607 = 7,55761

BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge
per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa
de sanejament de font per a exterior

1,000      x 25,00000 = 25,00000

BQ31E22C u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant
i pintura de partícules metàl·liques, de forma
cilíndrica, de 20 cm de diàmetre i 100 cm d'alçària de
mides aproximades, amb dues aixetes temporitzades
i reixa de desguàs amb forma de cercle complet o de
dos semicercles

1,000      x 568,00000 = 568,00000

Subtotal: 600,55761 600,55761

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,50400

COST DIRECTE 744,22161
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 37,21108

COST EXECUCIÓ MATERIAL 781,43269
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P-12 FQZZUM80 U APARCAMENT DE BICICLETA D'ACER
GALVANITZAT DE 75 CM DE LLARGARIA I 75 CM
D'ALÇARIA, DE TUB RODO DE 50 MM DE
DIAMETRE, COL.LOCAT ANCORAT AMB MORTER
I AMB ANELLA TAPAJUNTS

Rend.: 1,000 70,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 23,02000 = 11,51000
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 15,97000 = 7,98500

Subtotal: 19,49500 19,49500
Materials

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,005      x 89,18960 = 0,44595

BQZZV010 U APARCAMENT DE BICICLETA D'ACER
GALVANITZAT DE 75 CM DE LLARGARIA I 75 CM
D'ALÇARIA, DE TUB RODO DE 50 MM DE
DIAMETRE I ANELLA TAPAJUNTS

1,000      x 47,40000 = 47,40000

Subtotal: 47,84595 47,84595

COST DIRECTE 67,34095
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,36705

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,70800

P-13 FR2GN001 U OBERTURA DE CLOT DE 1X1X1M. PLANTACIÓ
D'ARBRE AMB ARREL NUA O PA DE TERRA .
INCLOU ADOBAT ÒRGANO MINERAL, A RAÓ DE
250G D'ADOB QUÍMIC COMPLET 12-12-17-2MG,
30L DE FEMS BEN COMPOSTATS I REG DE LA
PLANTACIÓ.

Rend.: 1,000 42,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-14 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 21,000 3,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 0,78714
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 20,20000 = 0,19238

Subtotal: 0,97952 0,97952
Maquinària
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C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 44,35000 = 2,11190

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,100 /R x 53,74000 = 0,25590

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 32,86000 = 0,31295

Subtotal: 2,68075 2,68075

COST DIRECTE 3,66027
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18301

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,84328

P-15 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Rend.: 17,500 3,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 0,94457
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 20,20000 = 0,23086
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 1,08971

Subtotal: 2,26514 2,26514
Maquinària

C110U005 h Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 1,000 /R x 2,41000 = 0,13771
C110U070 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a

tallar
1,000 /R x 13,40000 = 0,76571

Subtotal: 0,90342 0,90342

COST DIRECTE 3,16856
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15843

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,32699

P-16 G219U202 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual i
transport dels materials resultants a la central per a
reciclat de la mescla, inclosa la neteja de la superfície

Rend.: 1.500,000 0,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 0,01271
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,53000 = 0,02204
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 20,20000 = 0,00404

Subtotal: 0,03879 0,03879
Maquinària

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 33,61000 = 0,02241
C110U085 h Fresadora de paviment 1,000 /R x 105,53000 = 0,07035
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o

equivalent
1,000 /R x 43,18000 = 0,02879

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 3,000 /R x 62,12000 = 0,12424

Subtotal: 0,24579 0,24579
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,28458
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01423

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,29881

P-17 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o
abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció
doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs part
proporcional de suports

Rend.: 42,000 3,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 0,45405
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,53000 = 0,78714
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 20,20000 = 0,09619

Subtotal: 1,33738 1,33738
Maquinària

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 1,000 /R x 31,44000 = 0,74857
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,75000 = 0,08929
C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o

equivalent
0,500 /R x 64,74000 = 0,77071

Subtotal: 1,60857 1,60857

COST DIRECTE 2,94595
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14730

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,09325

P-18 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 2,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,203 /R x 20,20000 = 0,06030
A0150000 h Manobre especialista 0,998 /R x 16,53000 = 0,24260

Subtotal: 0,30290 0,30290
Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,003 /R x 41,16000 = 1,21240
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o

equivalent
0,998 /R x 43,18000 = 0,63373

Subtotal: 1,84613 1,84613
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 2,14903
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10745

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,25648

P-19 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts
proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 224,000 2,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,235 /R x 20,20000 = 0,02119
A0121000 h Oficial 1a 1,081 /R x 19,07000 = 0,09203
A0150000 h Manobre especialista 1,152 /R x 16,53000 = 0,08501

Subtotal: 0,19823 0,19823
Maquinària

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

0,987 /R x 119,04000 = 0,52452

C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en
desmunt

0,470 /R x 108,38000 = 0,22740

C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 0,188 /R x 95,43000 = 0,08009
C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 3,008 /R x 68,65000 = 0,92187

Subtotal: 1,75388 1,75388
Materials

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de
metxa i detonant

0,120      x 4,36000 = 0,52320

Subtotal: 0,52320 0,52320

COST DIRECTE 2,47531
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12377

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,59908

G222E180 m3 Excavació manual en rasa, picat i paleig fins a 2 m.
de profunditat en terreny compacte. Per a
fonamentacions i obres de fàbrica. (XEE180)

Rend.: 1,000 49,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140500 h Peó eventual (amb les càrregues socials incloses)
(MO500)

2,700 /R x 17,06000 = 46,06200

Subtotal: 46,06200 46,06200
Altres

A%AUXM % Medis auxiliars  (MA02) 2,000 %  s 46,06200 = 0,92124

Subtotal: 0,92124 0,92124
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 46,98324
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,34916

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,33240

P-20 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional de voladura 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.: 87,000 5,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,122 /R x 16,53000 = 0,21318
A0121000 h Oficial 1a 1,881 /R x 19,07000 = 0,41231
A0112000 h Cap de colla 0,264 /R x 20,20000 = 0,06130

Subtotal: 0,68679 0,68679
Maquinària

C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en
desmunt

0,880 /R x 108,38000 = 1,09626

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 3,003 /R x 41,16000 = 1,42073
C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o

equivalent
1,001 /R x 95,32000 = 1,09673

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,198 /R x 57,11000 = 0,12997

Subtotal: 3,74369 3,74369
Materials

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de
metxa i detonant

0,200      x 4,36000 = 0,87200

Subtotal: 0,87200 0,87200

COST DIRECTE 5,30248
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26512

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,56760

P-21 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

Rend.: 370,000 0,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,296 /R x 20,20000 = 0,01616
A0150000 h Manobre especialista 1,406 /R x 16,53000 = 0,06281

Subtotal: 0,07897 0,07897
Maquinària
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C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,518 /R x 32,68000 = 0,04575
C1501U05 h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a

grans pendents)
0,333 /R x 57,36000 = 0,05162

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,185 /R x 53,74000 = 0,02687

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,185 /R x 50,74000 = 0,02537
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,999 /R x 56,70000 = 0,15309
C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o

equivalent
0,185 /R x 95,32000 = 0,04766

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 0,999 /R x 57,18000 = 0,15439

Subtotal: 0,50475 0,50475
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,91000 = 0,04550

Subtotal: 0,04550 0,04550

COST DIRECTE 0,62922
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03146

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,66068

P-22 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 1,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 20,20000 = 0,02500
A0150000 h Manobre especialista 1,007 /R x 16,53000 = 0,10404

Subtotal: 0,12904 0,12904
Maquinària

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,007 /R x 57,18000 = 0,35988
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 50,74000 = 0,15698
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,007 /R x 56,70000 = 0,35686
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 32,68000 = 0,10110

Subtotal: 0,97482 0,97482
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,91000 = 0,04550

Subtotal: 0,04550 0,04550

COST DIRECTE 1,14936
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05747

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,20683

P-23 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 6,67 €



Projecte de connexió i urbanització N-340, N-340a i carrer de ronda al municipi d´Altafulla

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,005 /R x 15,97000 = 0,11464
A0112000 h Cap de colla 0,255 /R x 20,20000 = 0,03679

Subtotal: 0,15143 0,15143
Maquinària

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,005 /R x 56,70000 = 0,40703
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,005 /R x 57,18000 = 0,41047
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 32,68000 = 0,11555
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 50,74000 = 0,17940

Subtotal: 1,11245 1,11245
Materials

B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra

1,200      x 4,20000 = 5,04000

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,91000 = 0,04550

Subtotal: 5,08550 5,08550

COST DIRECTE 6,34938
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,31747

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,66685

P-24 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb
grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 13,000 23,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 20,20000 = 0,38846
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 1,27154

Subtotal: 1,66000 1,66000
Maquinària

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 7,65000 = 0,58846
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o

equivalent
1,000 /R x 32,72000 = 2,51692

Subtotal: 3,10538 3,10538
Materials

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm,
per a drens

1,000      x 17,93000 = 17,93000

Subtotal: 17,93000 17,93000

COST DIRECTE 22,69538
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,13477

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,83015



Projecte de connexió i urbanització N-340, N-340a i carrer de ronda al municipi d´Altafulla

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

P-25 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 0,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,960 /R x 16,53000 = 0,01984
A0112000 h Cap de colla 0,240 /R x 20,20000 = 0,00606

Subtotal: 0,02590 0,02590
Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 2,000 /R x 32,86000 = 0,08215
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o

equivalent
0,960 /R x 53,74000 = 0,06449

Subtotal: 0,14664 0,14664

COST DIRECTE 0,17254
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00863

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,18117

P-26 G6A1N080 m Tancament amb barana de fusta tornejada i
impregnada (RTI). Amb pals d´1,10 m d´alçada i 10
cm. de diàmetre cada metre i un pal creuat d´unió
entre ells. S´inclouen les unions metàl.liques.
(XTN080)

Rend.: 1,000 27,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140500 h Peó eventual (amb les càrregues socials incloses)
(MO500)

0,200 /R x 17,06000 = 3,41200

A0120400 h Oficial  1a (amb les càrregues socials incloses)
(MO400)

0,200 /R x 18,07000 = 3,61400

Subtotal: 7,02600 7,02600
Materials

D070F200 m3 Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i
sorra de pedra granítica amb 160 kg/m³ de
ciment,amb una proporció en volum 1:10 (XMF200)

0,027      x 50,83880 = 1,37265

B0H0F120 u RTI de 10 cm de diàmetre i 100 cm de llargada
(MCF120)

3,300      x 2,76000 = 9,10800

B0HZF180 u Placa d'unió de RTI amb cargoleria (MCF180) 2,000      x 3,48000 = 6,96000

Subtotal: 17,44065 17,44065
Partides d'obra

G222E180 m3 Excavació manual en rasa,  picat i paleig fins a 2 m.
de profunditat en terreny compacte. Per a
fonamentacions i obres de fàbrica. (XEE180)

0,027      x 46,98324 = 1,26855
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Subtotal: 1,26855 1,26855
Altres

A%AUXM % Medis auxiliars  (MA02) 2,000 %  s 7,02600 = 0,14052

Subtotal: 0,14052 0,14052

COST DIRECTE 25,87572
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,29379

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,16951

P-27 G6A1N150 m Tancament a base de pals de fusta tractada de 8-10
cm. de diàmetre i 1,4 m. d´alçada, clavats al sòl a 5
m. de separació i guarnits amb una malla nuada o
cinegètica de 148*18*30, amb dues riostres cada 100
m. (XTN150)

Rend.: 1,000 24,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0120400 h Oficial  1a (amb les càrregues socials incloses)
(MO400)

0,500 /R x 18,07000 = 9,03500

A0140500 h Peó eventual (amb les càrregues socials incloses)
(MO500)

0,500 /R x 17,06000 = 8,53000

Subtotal: 17,56500 17,56500
Materials

B0A2P087 m2 Malla cinegètica 200*20*30. (MTP087) 2,000      x 1,79000 = 3,58000
B0H0F123 u RTI de 10 cm de diàmetre i 250 cm de llargada

(MCF123)
0,240      x 6,90000 = 1,65600

Subtotal: 5,23600 5,23600
Altres

A%AUXM % Medis auxiliars  (MA02) 2,000 %  s 17,56500 = 0,35130

Subtotal: 0,35130 0,35130

COST DIRECTE 23,15230
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,15762

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,30992

P-28 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 140,000 17,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 0,11807
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 20,20000 = 0,07214

Subtotal: 0,19021 0,19021
Maquinària

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 37,57000 = 0,13418
C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 51,50000 = 0,36786
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C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 50,74000 = 0,36243

Subtotal: 0,86447 0,86447
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,91000 = 0,04550
B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,200      x 12,88000 = 15,45600

Subtotal: 15,50150 15,50150

COST DIRECTE 16,55618
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,82781

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,38399

P-29 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

Rend.: 37,000 13,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 0,54595
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 15,97000 = 2,58973
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,07000 = 2,06162

Subtotal: 5,19730 5,19730
Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,250 /R x 32,72000 = 0,22108

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 5,62000 = 0,15189

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 41,16000 = 0,27811
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,60000 = 0,04324

Subtotal: 0,69432 0,69432
Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,39000 = 0,78000
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,20000 = 0,12000
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 1,80000 = 0,03600
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,014      x 75,11000 = 1,05154
B9651U02 m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1

o P-2
1,050      x 2,22000 = 2,33100

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

0,042      x 59,78000 = 2,51076

Subtotal: 6,82930 6,82930
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COST DIRECTE 12,72092
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,63605

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,35697

P-30 G9650007 m Vorada de 19-22x30 cm, tipus T-5, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

Rend.: 21,000 28,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 0,96190
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,07000 = 3,63238
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 15,97000 = 4,56286

Subtotal: 9,15714 9,15714
Maquinària

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 5,62000 = 0,26762

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,60000 = 0,07619
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 41,16000 = 0,49000
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o

equivalent
0,250 /R x 32,72000 = 0,38952

Subtotal: 1,22333 1,22333
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

0,080      x 59,78000 = 4,78240

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 1,80000 = 0,03600
B9651U07 m Peça de formigó per a vorada, de 19-22x30 cm, tipus

T-5 sèrie 1a
1,050      x 8,70000 = 9,13500

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,39000 = 0,78000
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,023      x 75,11000 = 1,72753
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,20000 = 0,12000

Subtotal: 16,58093 16,58093

COST DIRECTE 26,96140
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,34807

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,30947

P-31 G974U020 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30
cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

Rend.: 55,000 16,24 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 0,36727
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 15,97000 = 1,74218
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,07000 = 1,38691

Subtotal: 3,49636 3,49636
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 33,92000 = 0,15418
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,400 /R x 41,16000 = 0,29935
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o

equivalent
0,400 /R x 32,72000 = 0,23796

Subtotal: 0,69149 0,69149
Materials

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,007      x 75,11000 = 0,52577
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,050      x 1,20000 = 0,06000
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,000      x 0,39000 = 0,39000
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

0,080      x 59,78000 = 4,78240

B974U020 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix

1,050      x 5,16000 = 5,41800

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,001      x 80,56000 = 0,08056
B0DZA000 l Desencofrant 0,010      x 1,80000 = 0,01800

Subtotal: 11,27473 11,27473

COST DIRECTE 15,46258
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,77313

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,23571

P-32 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4
cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients

Rend.: 23,000 26,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,07000 = 3,31652
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 0,87826
A0140000 h Manobre 7,000 /R x 15,97000 = 4,86043

Subtotal: 9,05521 9,05521
Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,500 /R x 32,72000 = 0,71130

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,500 /R x 10,86000 = 0,23609
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 33,92000 = 0,73739

Subtotal: 1,68478 1,68478
Materials
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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

0,100      x 59,78000 = 5,97800

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,002      x 80,56000 = 0,16112
B9E1U002 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4

cm
1,050      x 5,47000 = 5,74350

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,030      x 75,11000 = 2,25330

Subtotal: 14,13592 14,13592

COST DIRECTE 24,87591
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,24380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,11971

P-33 G9F1U005 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8
cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols,
inclòs refinat i compactació del terreny, llit de morter
de 3 cm i totes les feines adients

Rend.: 6,600 35,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 15,97000 = 4,83939
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 20,20000 = 1,53030
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,07000 = 11,55758

Subtotal: 17,92727 17,92727
Maquinària

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 7,65000 = 1,15909
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,300 /R x 33,92000 = 1,54182
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,250 /R x 10,86000 = 0,41136
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o

equivalent
0,250 /R x 32,72000 = 1,23939

Subtotal: 4,35166 4,35166
Materials

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,030      x 75,11000 = 2,25330
B9F1UC10 m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de

qualsevol forma i dimensions, sèrie 1
1,020      x 9,17000 = 9,35340

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,004      x 20,83000 = 0,08332

Subtotal: 11,69002 11,69002

COST DIRECTE 33,96895
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,69845

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,66740

P-34 G9F1U010 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó de
60x40x8cm, inclòs refinat i compactació del terreny,
llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

Rend.: 10,000 43,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,07000 = 7,62800

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 2,02000

A0140000 h Manobre 7,000 /R x 15,97000 = 11,17900

Subtotal: 20,82700 20,82700

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,250 /R x 32,72000 = 0,81800

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,250 /R x 10,86000 = 0,27150

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 7,65000 = 0,76500

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,300 /R x 33,92000 = 1,01760

Subtotal: 2,87210 2,87210

Materials

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,030      x 75,11000 = 2,25330

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,004      x 20,83000 = 0,08332

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 59,78000 = 5,97800

B9F1UC10 m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1

1,020      x 9,17000 = 9,35340

Subtotal: 17,66802 17,66802

COST DIRECTE 41,36712

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,06836

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,43548

P-35 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica
o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals,
incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació
de junts tallats en fresc i totes les feines adients

Rend.: 6,000 86,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 20,20000 = 0,84167

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,07000 = 6,35667

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,53000 = 5,51000

Subtotal: 12,70834 12,70834

Maquinària

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 1,000 /R x 4,10000 = 0,68333

Subtotal: 0,68333 0,68333

Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 62,84000 = 65,98200

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

1,000      x 1,24000 = 1,24000

B0A3UC10 kg Clau acer 0,250      x 1,05000 = 0,26250

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,000      x 0,39000 = 1,95000

Subtotal: 69,43450 69,43450
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COST DIRECTE 82,82617
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,14131

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,96748

P-36 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G,
per a capa de base, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

Rend.: 122,000 27,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 0,16557
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,07000 = 0,31262
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 16,53000 = 0,54197

Subtotal: 1,02016 1,02016
Maquinària

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 62,12000 = 3,56426
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 56,92000 = 0,46656
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 47,01000 = 0,38533
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 53,79000 = 0,44090

Subtotal: 4,85705 4,85705
Materials

B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat
calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 20,13000 = 20,13000

Subtotal: 20,13000 20,13000

COST DIRECTE 26,00721
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,30036

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,30757

P-37 G9H1U520 t Mescla bituminosa en calent AC22 surf B60/70 D,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

Rend.: 122,000 28,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 0,16557
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,07000 = 0,31262
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 16,53000 = 0,54197

Subtotal: 1,02016 1,02016
Maquinària

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 53,79000 = 0,44090
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 47,01000 = 0,38533
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 62,12000 = 3,56426
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 56,92000 = 0,46656

Subtotal: 4,85705 4,85705
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Materials
B9H1U520 t Mescla bituminosa en calent D-20, amb granulat

granític, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 20,98000 = 20,98000

Subtotal: 20,98000 20,98000

COST DIRECTE 26,85721
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,34286

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,20007

P-38 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3b,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum, amb una dotació de 60 kg/m2

Rend.: 1.700,000 2,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 16,53000 = 0,03889
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,07000 = 0,02244
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 0,01188

Subtotal: 0,07321 0,07321
Maquinària

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 62,12000 = 0,25579
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 53,79000 = 0,03164
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 56,92000 = 0,03348
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 47,01000 = 0,02765

Subtotal: 0,34856 0,34856
Materials

B9H3U004 t Mescla bituminosa en calent BBTM 11B, inclòs filler,
sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

0,060      x 29,94000 = 1,79640

Subtotal: 1,79640 1,79640

COST DIRECTE 2,21817
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11091

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,32908

P-39 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles
bituminoses

Rend.: 1,000 257,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 1,000      x 245,43000 = 245,43000

Subtotal: 245,43000 245,43000

COST DIRECTE 245,43000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,27150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 257,70150
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P-40 G9HA0020 t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3b,
per a mescles bituminoses

Rend.: 1,000 605,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B055U010 t Betum asfàltic modificat amb polímers, tipus BM-3c 1,000      x 576,95000 = 576,95000

Subtotal: 576,95000 576,95000

COST DIRECTE 576,95000

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 28,84750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 605,79750

P-41 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI Rend.: 700,000 0,42 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 0,02361

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 0,02724

Subtotal: 0,05085 0,05085

Maquinària

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 25,01000 = 0,03573

Subtotal: 0,03573 0,03573

Materials

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
ECI

1,200      x 0,26000 = 0,31200

Subtotal: 0,31200 0,31200

COST DIRECTE 0,39858

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01993

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,41851

P-42 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 Rend.: 750,000 0,26 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 0,02543

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 0,02204

Subtotal: 0,04747 0,04747

Maquinària

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 25,01000 = 0,03335

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 33,61000 = 0,04481

Subtotal: 0,07816 0,07816

Materials

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus
ECR-1

0,600      x 0,20000 = 0,12000

Subtotal: 0,12000 0,12000
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COST DIRECTE 0,24563

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01228

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,25791

P-43 G9K3U030 m2 Tractament superficial antilliscant sobre mescles
bituminoses tipus BBTM o PA, compost per 10 kg/m2
de bauxita calcinada sobre 2,15 kg/m2 de resina de
poliuretà de dos components, inclou neteja de la
superfície, mescla dels components, aplicació del
llingat, estesa de l'àrid i posterior escombrada o
aspiració del material sobrant i totes les operacions
necesàries per a la correcta execució, segons plec de
prescripcions tècniques

Rend.: 20,000 58,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 1,01000

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 15,97000 = 3,19400

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 0,95350

Subtotal: 5,15750 5,15750

Maquinària

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 33,61000 = 1,68050

Subtotal: 1,68050 1,68050

Materials

B9K3U100 kg Resina de poliuretà de dos components 2,150      x 16,68000 = 35,86200

B9K3U010 kg Bauxita calcinada amb un 80% mínim d'alúmina 10,000      x 1,34000 = 13,40000

Subtotal: 49,26200 49,26200

COST DIRECTE 56,10000

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,80500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,90500

P-44 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 32,94 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 0,60661
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,07000 = 1,14535
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,53000 = 0,99279

Subtotal: 2,74475 2,74475
Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,32000 = 0,18979
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 33,92000 = 0,50931
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 4,42000 = 0,13273
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 24,76000 = 0,74354
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 2,70000 = 0,08108

Subtotal: 1,65645 1,65645
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 26,97000 = 26,97000

Subtotal: 26,97000 26,97000

COST DIRECTE 31,37120
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,56856

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,93976

P-45 GB2CU060 m Barrera de seguretat simple de formigó, emmotllada
'in situ', tipus BHSEJ0/0a (New Jersey o equivalent),
amb perfil a una cara i l'altre vertical, de dimensions i
detalls segons plànols, totalment acabada

Rend.: 10,000 48,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 15,97000 = 3,19400
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 20,20000 = 0,40400
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,07000 = 3,81400

Subtotal: 7,41200 7,41200
Maquinària

C1B0U001 h Maquinària amb encofrat lliscant per a formació de
barrera rígida de formigó

1,000 /R x 153,62000 = 15,36200

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 14,55000 = 1,45500
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,60000 = 0,32000

Subtotal: 17,13700 17,13700
Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,100      x 1,80000 = 0,18000
B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat

màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
0,225      x 76,72000 = 17,26200

B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 5,600      x 0,78000 = 4,36800
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Subtotal: 21,81000 21,81000

COST DIRECTE 46,35900
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,31795

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,67695

P-46 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

Rend.: 750,000 0,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,53000 = 0,04408
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 19,07000 = 0,07628
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 0,02693

Subtotal: 0,14729 0,14729
Maquinària

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 /R x 30,88000 = 0,04117
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,32000 = 0,00843

Subtotal: 0,04960 0,04960
Materials

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

0,090      x 1,58000 = 0,14220

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,048      x 0,64000 = 0,03072

Subtotal: 0,17292 0,17292

COST DIRECTE 0,36981
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01849

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,38830

P-47 GBA1U020 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

Rend.: 960,000 0,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 0,02104
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,53000 = 0,03444
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 19,07000 = 0,05959

Subtotal: 0,11507 0,11507
Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,32000 = 0,00658
C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 /R x 30,88000 = 0,03217
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Subtotal: 0,03875 0,03875
Materials

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,072      x 0,64000 = 0,04608
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,

per a marques vials
0,135      x 1,58000 = 0,21330

Subtotal: 0,25938 0,25938

COST DIRECTE 0,41320
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02066

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,43386

P-48 GBA1U050 m Pintat de faixa de 50 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

Rend.: 360,000 1,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 0,05611
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 19,07000 = 0,15892
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,53000 = 0,09183

Subtotal: 0,30686 0,30686
Maquinària

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 /R x 30,88000 = 0,08578
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,32000 = 0,01756

Subtotal: 0,10334 0,10334
Materials

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,192      x 0,64000 = 0,12288
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,

per a marques vials
0,360      x 1,58000 = 0,56880

Subtotal: 0,69168 0,69168

COST DIRECTE 1,10188
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05509

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,15697

P-49 GBA1U240 m Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada
sobre paviments, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Rend.: 375,000 1,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 0,05387
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 19,07000 = 0,15256
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,53000 = 0,08816
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Subtotal: 0,29459 0,29459
Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,32000 = 0,01685
C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 /R x 30,88000 = 0,08235

Subtotal: 0,09920 0,09920
Materials

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

0,420      x 1,58000 = 0,66360

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,180      x 0,64000 = 0,11520

Subtotal: 0,77880 0,77880

COST DIRECTE 1,17259
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05863

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,23122

P-50 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 15,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 1,68333
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,53000 = 2,75500
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 19,07000 = 4,76750

Subtotal: 9,20583 9,20583
Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,32000 = 0,52667
C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 /R x 30,88000 = 2,57333

Subtotal: 3,10000 3,10000
Materials

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,600      x 0,64000 = 0,38400
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,

per a marques vials
1,400      x 1,58000 = 2,21200

Subtotal: 2,59600 2,59600

COST DIRECTE 14,90183
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,74509

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,64692

P-51 GBB1U040 u Placa d'acer galvanitzat de 40x60 cm, per a senyals
de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils
(S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126), amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Rend.: 4,000 53,90 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 4,76750
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 16,93000 = 4,23250

Subtotal: 9,00000 9,00000
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 33,92000 = 2,12000

Subtotal: 2,12000 2,12000
Materials

BBM1U040 u Placa d'acer galvanitzat de 40x60 cm, d'indicacions
generals, carrils i serveis, amb revestiment reflectant
EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

1,000      x 40,21000 = 40,21000

Subtotal: 40,21000 40,21000

COST DIRECTE 51,33000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,56650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,89650

P-52 GBB1U053 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat 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 EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Rend.: 4,500 162,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 4,23778
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 16,93000 = 3,76222

Subtotal: 8,00000 8,00000
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 33,92000 = 1,88444

Subtotal: 1,88444 1,88444
Materials

BBM1U053 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat 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 EG
nivell 1, incloses brides i elements de fixació al suport

1,000      x 144,94000 = 144,94000

Subtotal: 144,94000 144,94000
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COST DIRECTE 154,82444

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,74122

COST EXECUCIÓ MATERIAL 162,56566

P-53 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.: 4,000 133,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 16,93000 = 4,23250

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 4,76750

Subtotal: 9,00000 9,00000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 33,92000 = 2,12000

Subtotal: 2,12000 2,12000

Materials

BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport

1,000      x 115,72000 = 115,72000

Subtotal: 115,72000 115,72000

COST DIRECTE 126,84000

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,34200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,18200

P-54 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.: 4,500 108,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 16,93000 = 3,76222

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 4,23778

Subtotal: 8,00000 8,00000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 33,92000 = 1,88444

Subtotal: 1,88444 1,88444

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
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COST DIRECTE 103,75444
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,18772

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,94216

P-55 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.: 3,000 141,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 6,35667
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 16,93000 = 5,64333

Subtotal: 12,00000 12,00000
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 33,92000 = 2,82667

Subtotal: 2,82667 2,82667
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 119,59000 = 119,59000

Subtotal: 119,59000 119,59000

COST DIRECTE 134,41667
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,72083

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,13750

P-56 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.: 1,250 172,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 15,25600
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 13,22400
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,97000 = 12,77600
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 20,20000 = 4,84800

Subtotal: 46,10400 46,10400
Maquinària

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,100 /R x 57,11000 = 4,56880

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 14,55000 = 11,64000
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C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,400 /R x 41,16000 = 13,17120
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,60000 = 2,56000
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o

equivalent
0,300 /R x 46,38000 = 11,13120

Subtotal: 43,07120 43,07120
Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,200      x 62,84000 = 75,40800

Subtotal: 75,40800 75,40800

COST DIRECTE 164,58320
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,22916

COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,81236

P-57 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 52,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 6,35667
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 5,51000

Subtotal: 11,86667 11,86667
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 33,92000 = 2,26133
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o

equivalent
0,250 /R x 37,28000 = 3,10667

Subtotal: 5,36800 5,36800
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

0,120      x 59,78000 = 7,17360

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyals de trànsit

3,200      x 8,00000 = 25,60000

Subtotal: 32,77360 32,77360

COST DIRECTE 50,00827
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,50041

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,50868

P-58 GBC1U150 u Balisa de cautxú reciclat de 15 cm d'alçada, totalment
col·locada

Rend.: 3,250 63,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 16,93000 = 5,20923
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 5,86769

Subtotal: 11,07692 11,07692
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Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 33,92000 = 2,60923

Subtotal: 2,60923 2,60923

Materials

BBC1U150 u Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, sense
base, amb revestiment reflectant HI nivell 2

1,000      x 46,75000 = 46,75000

Subtotal: 46,75000 46,75000

COST DIRECTE 60,43615

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,02181

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,45796

P-59 GBC1U174 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, a una cara, totalment col·locat

Rend.: 13,500 7,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 16,93000 = 1,25407

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 1,41259

Subtotal: 2,66666 2,66666

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 33,92000 = 0,62815

Subtotal: 0,62815 0,62815

Materials

BBC1U174 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, a una cara, inclosos elements de
fixació

1,000      x 4,07000 = 4,07000

Subtotal: 4,07000 4,07000

COST DIRECTE 7,36481

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,36824

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,73305

P-60 GD56U505 m Cuneta triangular de 0,60 m d'amplària i 0,60 m de
fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny
no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

Rend.: 35,000 2,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,202 /R x 20,20000 = 0,11658

A0150000 h Manobre especialista 1,001 /R x 16,53000 = 0,47276

Subtotal: 0,58934 0,58934

Maquinària

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,248 /R x 47,27000 = 0,33494

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,500 /R x 32,86000 = 0,46943
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C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,202 /R x 44,35000 = 0,25596

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,799 /R x 37,28000 = 0,85105

Subtotal: 1,91138 1,91138

COST DIRECTE 2,50072

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12504

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,62576

P-61 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 20 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 27,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 0,82650

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,07000 = 1,90700

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 20,20000 = 0,30300

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 16,93000 = 1,69300

Subtotal: 4,72950 4,72950

Maquinària

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,200 /R x 44,35000 = 0,44350

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,500 /R x 32,86000 = 0,82150

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,250 /R x 47,27000 = 0,59088

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,800 /R x 37,28000 = 1,49120

Subtotal: 3,34708 3,34708

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,035      x 1,80000 = 0,06300

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 59,78000 = 16,73840

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,050      x 0,97000 = 0,04850

B0A3UC10 kg Clau acer 0,075      x 1,05000 = 0,07875

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,750      x 0,39000 = 0,29250

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

0,440      x 1,24000 = 0,54560

Subtotal: 17,76675 17,76675
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COST DIRECTE 25,84333
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,29217

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,13550

P-62 GD57U615 m Cuneta profunda trapezoïdal d'1,50/0,50 m d'amplada
i 0,50 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15
cm de formigó de 20 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 39,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 16,93000 = 2,82167
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,07000 = 3,17833
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 1,37750
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 20,20000 = 0,50500

Subtotal: 7,88250 7,88250
Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 32,86000 = 2,73833
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a

400 kg
0,300 /R x 44,35000 = 1,10875

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

1,000 /R x 37,28000 = 3,10667

Subtotal: 6,95375 6,95375
Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 1,80000 = 0,07200
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

0,350      x 59,78000 = 20,92300

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,300      x 0,97000 = 0,29100
B0A3UC10 kg Clau acer 0,100      x 1,05000 = 0,10500
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,150      x 0,39000 = 0,44850
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a

10 usos
0,380      x 1,24000 = 0,47120

Subtotal: 22,31070 22,31070

COST DIRECTE 37,14695
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,85735

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,00430

P-63 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 19,03 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 20,20000 = 0,14429
A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 16,53000 = 1,77107
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 0,68107

Subtotal: 2,59643 2,59643
Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

2,000 /R x 32,72000 = 2,33714

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 7,65000 = 0,27321
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 32,86000 = 1,17357

Subtotal: 3,78392 3,78392
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

2,000      x 0,99000 = 1,98000

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm,
per a drens

0,200      x 17,93000 = 3,58600

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 59,78000 = 2,69010

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 3,39000 = 3,49170

Subtotal: 11,74780 11,74780

COST DIRECTE 18,12815
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,90641

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,03456

P-64 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 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols

Rend.: 5,500 54,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 20,20000 = 0,91818
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,07000 = 6,93455
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 3,00545

Subtotal: 10,85818 10,85818
Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,100 /R x 37,28000 = 0,67782

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 45,29000 = 1,64691
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C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 31,44000 = 0,57164

Subtotal: 2,89637 2,89637
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 59,78000 = 5,97800

B071UC01 m3 Morter M-80 0,005      x 74,34000 = 0,37170
BD52U003 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de

formigó en forma d'U, de 60x30 cm interiors mínim
1,050      x 29,93000 = 31,42650

Subtotal: 37,77620 37,77620

COST DIRECTE 51,53075
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,57654

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,10729

P-65 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb
formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub
de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 40 t
de càrrega de ruptura, segons plànols

Rend.: 3,452 220,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 4,78853
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,07000 = 11,04867
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 20,20000 = 1,17034

Subtotal: 17,00754 17,00754
Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,60000 = 0,92700
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 14,55000 = 4,21495
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 33,92000 = 2,45655

Subtotal: 7,59850 7,59850
Materials

B0A3UC10 kg Clau acer 0,350      x 1,05000 = 0,36750
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a

10 usos
2,200      x 1,24000 = 2,72800

BD5ZUC01 u Marc i reixa de 100x100 cm de fosa dúctil, per a 40 t
de càrrega de ruptura

1,000      x 112,97000 = 112,97000

B071UC01 m3 Morter M-80 0,020      x 74,34000 = 1,48680
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,400      x 0,39000 = 1,71600
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat

màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 62,84000 = 65,98200

Subtotal: 185,25030 185,25030

COST DIRECTE 209,85634
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,49282

COST EXECUCIÓ MATERIAL 220,34916
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P-66 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 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols

Rend.: 9,000 75,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 16,53000 = 5,51000
A0121000 h Oficial 1a 1,500 /R x 19,07000 = 3,17833
A0112000 h Cap de colla 0,370 /R x 20,20000 = 0,83044

Subtotal: 9,51877 9,51877
Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,500 /R x 14,55000 = 0,80833
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,60000 = 0,17778
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 33,92000 = 3,76889

Subtotal: 4,75500 4,75500
Materials

B071UC01 m3 Morter M-80 0,005      x 74,34000 = 0,37170
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 59,78000 = 40,05260

BD75U060 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60
cm

1,050      x 16,69000 = 17,52450

Subtotal: 57,94880 57,94880

COST DIRECTE 72,22257
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,61113

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,83370

P-67 GD75U070 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 120
cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols

Rend.: 6,000 190,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,400 /R x 20,20000 = 1,34667
A0150000 h Manobre especialista 3,100 /R x 16,53000 = 8,54050
A0121000 h Oficial 1a 1,550 /R x 19,07000 = 4,92642

Subtotal: 14,81359 14,81359
Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,100 /R x 1,60000 = 0,29333
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 33,92000 = 5,65333
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CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,550 /R x 14,55000 = 1,33375

Subtotal: 7,28041 7,28041
Materials

B071UC01 m3 Morter M-80 0,012      x 74,34000 = 0,89208
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

1,470      x 59,78000 = 87,87660

BD75U120 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 120
cm

1,050      x 67,23000 = 70,59150

Subtotal: 159,36018 159,36018

COST DIRECTE 181,45418
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,07271

COST EXECUCIÓ MATERIAL 190,52689

P-68 GDD1U010 u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m
d'alçària, inclòs solera de formigó de 20 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.: 1,000 377,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 20,20000 = 5,05000
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,07000 = 38,14000
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,53000 = 33,06000

Subtotal: 76,25000 76,25000
Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 14,55000 = 14,55000
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 33,92000 = 8,48000
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,60000 = 1,60000

Subtotal: 24,63000 24,63000
Materials

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 113,39000 = 113,39000

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 5,97000 = 23,88000

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 43,70000 = 43,70000

B071UC01 m3 Morter M-80 0,035      x 74,34000 = 2,60190
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 59,78000 = 44,83500

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 30,10000 = 30,10000

Subtotal: 258,50690 258,50690
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COST DIRECTE 359,38690
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,96935

COST EXECUCIÓ MATERIAL 377,35625

P-69 GDG3U006 m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2
tub rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent
excavació, dau de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rebliment
amb material seleccionat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 16,000 28,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 20,20000 = 0,37875
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,07000 = 2,38375
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 15,97000 = 1,99625

Subtotal: 4,75875 4,75875
Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,300 /R x 41,16000 = 0,77175
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o

equivalent
0,500 /R x 32,72000 = 1,02250

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 0,500 /R x 7,65000 = 0,23906
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,60000 = 0,10000
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,500 /R x 14,55000 = 0,45469

Subtotal: 2,58800 2,58800
Materials

BG21U112 m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm
de gruix, amb grau 7 de resistència al xoc, inclòs p.p.
de peces especials i accessoris

2,040      x 1,92000 = 3,91680

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

0,270      x 59,78000 = 16,14060

Subtotal: 20,05740 20,05740

COST DIRECTE 27,40415
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,37021

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,77436

P-70 GFB1U218 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, de DN
180 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

Rend.: 17,890 17,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 20,20000 = 0,22582
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 1,06596
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 16,93000 = 1,89268

Subtotal: 3,18446 3,18446
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,127 /R x 33,92000 = 0,24080
CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de

polietilé
1,210 /R x 3,73000 = 0,25228

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,107 /R x 3,56000 = 0,02129
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,107 /R x 32,68000 = 0,19546

Subtotal: 0,70983 0,70983
Materials

BFB1U218 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, DN 180
mm, PN 10, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

1,030      x 12,20000 = 12,56600

B0111000 m3 Aigua 0,031      x 0,91000 = 0,02821

Subtotal: 12,59421 12,59421

COST DIRECTE 16,48850
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,82443

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,31293

P-71 GG31170U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 1x16 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre
parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i
material auxiliar i de fixació necessari

Rend.: 14,290 5,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 16,93000 = 1,18474
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 1,33450
A0112000 h Cap de colla 0,093 /R x 20,20000 = 0,13146

Subtotal: 2,65070 2,65070
Materials

BG31190U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 1x35 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material
auxiliar necessari

1,000      x 2,79000 = 2,79000

Subtotal: 2,79000 2,79000



Projecte de connexió i urbanització N-340, N-340a i carrer de ronda al municipi d´Altafulla

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 5,44070
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27204

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,71274

P-72 GR2B1101 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el
perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un
pendent inferior a 25%

Rend.: 15,000 1,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,000 /R x 19,07000 = 1,27133
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 20,20000 = 0,26933

Subtotal: 1,54066 1,54066

COST DIRECTE 1,54066
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07703

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,61769

P-73 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 2,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0160000 h Peó 1,000 /R x 16,36000 = 0,23371
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 20,20000 = 0,07214

Subtotal: 0,30585 0,30585
Maquinària

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 1,000 /R x 41,26000 = 0,58943
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o

equivalent
1,000 /R x 37,28000 = 0,53257

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 41,16000 = 1,17600

Subtotal: 2,29800 2,29800

COST DIRECTE 2,60385
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13019

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,73404

P-74 GR3PU020 m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el
subministrament d'adob

Rend.: 118,000 1,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 20,20000 = 0,04280
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A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,000 /R x 19,07000 = 0,16161

Subtotal: 0,20441 0,20441
Maquinària

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 1,000 /R x 41,26000 = 0,34966

Subtotal: 0,34966 0,34966
Materials

BR34U001 kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria
orgànica i 20% d'àcids húmics

2,500      x 0,13000 = 0,32500

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,500      x 0,33000 = 0,16500

Subtotal: 0,49000 0,49000

COST DIRECTE 1,04407
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,09627

P-75 GR471540 u Platanus hispanica arrel nua alçada 250-300 cm
ZPV1540

Rend.: 1,000 1,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BR471540 u Platanus hispanica arrel nua alçada 250-300 cm
ZPV1540

1,000      x 1,79000 = 1,79000

Subtotal: 1,79000 1,79000

COST DIRECTE 1,79000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,87950

P-76 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 0,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,400 /R x 20,20000 = 0,03673
A012P000 h Oficial 1a jardiner 2,000 /R x 19,07000 = 0,17336

Subtotal: 0,21009 0,21009
Maquinària

CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió 1,000 /R x 29,50000 = 0,13409

Subtotal: 0,13409 0,13409
Materials

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,032      x 7,17000 = 0,22944
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B0111000 m3 Aigua 0,018      x 0,91000 = 0,01638
BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies

herbàcies adaptades agroclimàticament
0,030      x 3,19000 = 0,09570

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,020      x 0,76000 = 0,01520

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,020      x 5,37000 = 0,10740
BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra

semicurta
0,160      x 0,43000 = 0,06880

Subtotal: 0,53292 0,53292

COST DIRECTE 0,87710
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04386

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,92096

P-77 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 20.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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XP00OC pa Partida alçada a justificar per a obres imprevistes de
serveis afectats i localització d'altres serveis

Rend.: 1,000 20.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPA0000SS 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 37.092,76 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a
despeses d'acció cultural, segons Decret 111/1986

Rend.: 1,000 13.273,53 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPATRASP pa Partida alçada a justificar per al subministrament i
instal·lació de 9 màquines de gimnàs d'exterior.

Rend.: 1,000 10.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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1. DESCRIPCIÓ 

Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus, i els amidaments 

del projecte, i tenint en compte les Partides Alçades, s’obté el següent Pressupost 

d’Execució Material: 

Pressupost d’Execució Material:   2.456.157,15 € 

Afegint al pressupost anterior els percentatges corresponents a les Despeses 

Generals (13%), Benefici Industrial (6%) i IVA (21%), s’obté el següent Pressupost 

d’Execució per Contracte: 

Pressupost d’Execució per contracte amb IVA: 3.536.620,68€ 

A efectes de Pressupost per al Coneixement de l’Administració, s’ha afegit a 

l’import anterior el valor corresponent a les expropiacions i el control de qualitat 

resultant un total de: 

Pressupost d’Execució per contracte amb IVA:  3.536.620,68 € 

  Expropiacions:     436.222 € 

 Pla de Control de Qualitat:    36.683 € 

  

 Pressupost per al Coneixement de l’Administració: 4.009.525,68 € 

 Així doncs, el Pressupost per al Coneixement de l’Administració ascendeix a la 

quantitat de QUATRE MILIONS NOU MIL CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB 

SEIXANTA VUIT CÈNTIMS.  



Projecte de connexió i urbanització de les carreteres N-340 i N-340a i del carrer de ronda al municipi d’Altafulla 

!

 

 

 

 

 

ANNEX 23 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

 



Projecte de connexió i urbanització de les carreteres N-340 i N-340a i del carrer de  ronda  al  municipi  d’Altafulla 

Annex 23 – Pla Control de Qualitat  Pàgina 1 

ÍNDEX 

1. INTRODUCCIÓ        1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projecte de connexió i urbanització de les carreteres N-340 i N-340a i del carrer de  ronda  al  municipi  d’Altafulla 

Annex 23 – Pla Control de Qualitat  Pàgina 2 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest pla de control de qualitat pretén indicar les directrius a considerar per a 

poder garantir la qualitat final de les obres executades definides en el present projecte. 

  L’objecte del present és la definició, valoració i justificació de totes les obres 

necessàries per a l’execució del “Projecte de connexió i urbanització de les carreteres 

N-340 i N-340a i del carrer de ronda al municipi d’Altafulla”. 

 En el present annex es defineix un Pla de Control de Qualitat que pretén donar 

prioritat als elements més compromesos del projecte. És a dir, es dirigeix el control de 

l’explanada, de les capes granulars i asfàltiques, a la seva correcta execució, extensió 

i compactació, ja que aquestes representen en gran part els treballs del projecte. 

 Uns altres components importants a controlar serà el formigó a utilitzar a les 

obres de drenatge i als paviments presents al projecte. 

 S’haurà de verificar les característiques del betum asfàltic utilitzat en la 

fabricació de les mescles bituminoses i del ciment utilitzat en els formigons, mitjançant 

els certificats de qualitat del producte. 

 D’altres elements de pavimentació, seguretat vial, senyalització vertical i 

horitzontal, s’han inclòs en aquest pla per assegurar un acabat suficientment segur i 

eficient. 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressupost 



PCQ Projecte connexió i urbanització N-340, N-340a i carrer de ronda d´Altafulla

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT

Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES

Titol 3 01 EXCAVACIÓ

1 J03D9209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA
METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A TRES PUNTS) D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502 (P - 8)

101,26 100,000 10.126,00

2 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA
DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 O NLT 104 (P - 4)

26,82 100,000 2.682,00

3 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I
LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE 103103 O NLT 105 I UNE 103104 O NLT 106 (P - 5)

30,56 100,000 3.056,00

4 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR
MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103501 O NLT 108 (P - 7)

54,58 100,000 5.458,00

5 J03DK20H U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA, PEL
MÈTODE DEL PERMANGANAT DE SÒDIC D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103204 (P - 10)

32,59 100,000 3.259,00

TOTAL Titol 3 01.01.01 24.581,00

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT

Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES

Titol 3 02 TERRAPLÈ

1 J03DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL
MÈTODE DELS ISÒTOPS RADIOACTIUS D'UN SÒL, SEGONS LA
NORMA ASTM D 3017 E1 (P - 11)

11,55 300,000 3.465,00

2 J03DS10R U ASSAIG DE CÀRREGA IN SITU, AMB PLACA DE 30 CM DE
DIÀMETRE D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA DIN 18134 (P - 12)

105,72 20,000 2.114,40

3 J03DA209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA
METODOLOGIA DEL PRÓCTOR MODIFICAT (A TRES PUNTS)
D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502 (P - 9)

102,30 10,000 1.023,00

4 J03D5205 U COMPROVACIÓ DE LA NO PLASTICITAT D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE 103104 O NLT 106 (P - 6)

30,56 2,000 61,12

TOTAL Titol 3 01.01.02 6.663,52

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT

Capítol 02 AGLOMERAT

1 J0304L03 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA
DE GRANULAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-1 (P - 1)

26,82 10,000 268,20

2 J9H1410A U PRESA, CONFECCIÓ DE TRES PROVETES CILÍNDRIQUES,
DETERMINACIÓ DE LA DENSITAT, TRENCAMENT, ESTABILITAT I
FLUÈNCIA (ASSAIG MARSHALL) D'UNA MOSTRA DE MESCLA
BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA NLT 159 I NLT 168 (P - 15)

114,53 10,000 1.145,30

3 J0563304 U DETERMINACIÓ DE LA VISCOSITAT SAYBOLT D'UNA MOSTRA
D'EMULSIÓ BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA NLT 138 (P - 13)

57,77 10,000 577,70

euros



PCQ Projecte connexió i urbanització N-340, N-340a i carrer de ronda d´Altafulla

PRESSUPOST Pàg.: 2

TOTAL Capítol 01.02 1.991,20

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT

Capítol 03 FORMIGÓ

1 J0607708 U MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE
LES PROVETES, CURA, RECAPÇAMENT I ASSAIG A
COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE CINC PROVETES CILÍNDRIQUES
DE 15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE 83300, UNE 83303, UNE
83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 I UNE-EN 12390-3 (P - 14)

66,15 50,000 3.307,50

TOTAL Capítol 01.03 3.307,50

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT

Capítol 04 DRENATGE LONGITUDINAL

1 J031E30E U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT APROXIMAT DE MATÈRIA
ORGÀNICA D'UNA MOSTRA DE SORRA PER A ELABORAR
MORTERS I FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1744-1 (P
- 3)

28,50 1,000 28,50

2 J031C30C U DETERMINACIÓ DE L'ESTABILITAT ENFRONT DE DISSOLUCIONS
DE SULFAT SÒDIC O SULFAT MAGNÈSIC D'UNA MOSTRA DE
SORRA PER A ELABORAR MORTERS I FORMIGONS, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 1367-2 (P - 2)

111,28 1,000 111,28

TOTAL Capítol 01.04 139,78

euros



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resum de pressupost 



PCQ Projecte connexió i urbanització N-340, N-340a i carrer de ronda d´Altafulla

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.01.01  EXCAVACIÓ 24.581,00
Titol 3 01.01.02  TERRAPLÈ 6.663,52
Capítol 01.01  MOVIMENT DE TERRES 31.244,52

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
31.244,52

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  MOVIMENT DE TERRES 31.244,52
Capítol 01.02  AGLOMERAT 1.991,20
Capítol 01.03  FORMIGÓ 3.307,50
Capítol 01.04  DRENATGE LONGITUDINAL 139,78
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT 36.683,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
36.683,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT 36.683,00

36.683,00

euros




