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1.  ANTEDECENTS 

L’àmbit del present projecte és la intersecció de la Carretera de Sóller (Ma-11) amb el Camí 

dels reis, al municipi de Palma de Mallorca, a l’illa de Mallorca. 

Actualment la Ma-11 és la carretera d’unió entre els municipis de Palma de Mallorca i Sóller, i 

d’altres pobles compresos entre ambdós com Son Sardina o Palmanyola. Al PK 4+400 es creua 

amb el Camí del reis, carretera que uneix els polígons industrials de Son Castelló i Son 

Rossinyol amb l’hospital principal de l’illa, Son Espases. 

Aquesta zona ha sofert canvis urbanístics importants les darreres dècades amb ampliacions del 

polígon industrial de Son Castelló, el més gran de les illes, la nova creació del polígon industrial 

de Son Rossinyol, la construcció de l’Hospital Universitari de Son Espases obert al 2011, la 

construcció de la presó al final de la dècada dels 90, la proximitat dels serveis d’EMAYA, 

empresa municipal que s’encarrega de la gestió de neteja, d’aigua i del manteniment de la 

ciutat de Palma de Mallorca i de la incineradora de Son Reus, on es gestiona tot el fems de 

l’illa. 

Tots aquests canvis urbanístics i noves construccions han provocat un increment considerable 

de la intensitat mitjana del trànsit, que a la vegada ha sofert un augment del nombre de 

vehicles pesats. 

Per totes aquestes noves construccions i ampliacions de les existents ja s’han realitzat algunes 

actuacions a varis punts propers a la zona d’actuació per afavorir un millor funcionament de la 

xarxa viària. Podem esmentar alguns exemples com: la millora de la intersecció entre la Ma-

110 i el Camí dels reis, just el punt d’entrada a l’Hospital Universitari de Son Espases, per 

afavorir un millor accés a l’hospital i donar més fluïdesa a la carretera convencional, que és la 

que es dirigeix a la Universitat de les Illes Balears.  

Un altre exemple seria, el projecte d’enllaç̧ de la Ma-11, carretera de Sóller, amb la Ma-20, via 

de cintura, amb la creació d’un enllaç d’entrada a la circumval·lació per disminuir el nombre de 

vehicles que entrin a la ciutat. 
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2.  OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte d’aquest projecte és definir, justificar i valorar els treballs necessaris per a la millora 

de la intersecció entre la Carretera de Sóller (Ma-11) amb el Camí dels reis, per evitar colapses 

en aquest punt, sobretot a les hores puntes. És a dir, amb l’execució d’aquest projecte 

intentarem donar més fluïdesa i velocitat a l’enllaç, per aconseguir disminuir el temps d’espera 

i per afavorir una millor maniobrabilitat dels vehicles pesats.  

 

3.  DADES BÀSIQUES 

3.1  Marc geogràfic 

La zona objecte d’estudi, geogràficament està situada al municipi de Palma de Mallorca, a l’illa 

de Mallorca. 

Administrativament, les carreteres sobre les que s’intervé pertanyen al Consell Insular de 

Mallorca.  

A continuació es mostra un mapa de l’illa de Mallorca, a on es localitza la zona d’actuació. 
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3.2  Topografia i cartografia 

La base topogràfica i cartogràfica utilitzada per a la redacció del present projecte ha estat 

obtinguda a partir de vàries fonts: 

- Plànol topogràfic a escala 1/5.000, Infraestructures de dades espacials de les Illes 

Balears (IDEIB). 

- Aixecament topogràfic de la zona de projecte, cedida per la Direcció Insular de 

Carreteres, Consell de Mallorca. 

- Ortofotos a escala 1/5.000, Infraestructures de dades espacials de les Illes Balears 

(IDEIB). 

- Mapa topogràfic a escala 1/50.000, Instituto Geográfico Nacional. 

A l’annex 3 es proporciona més informació sobre aquest apartat. 

3.3  Geologia i geotècnia 

La zona d’estudi es troba a l’illa de Mallorca, més concretament a la zona nord de la ciutat de 

Palma de Mallorca. Geològicament s’emmarca a una unitat de llims i argiles vermelles amb 

cantells de calcària pertanyents a l’Holocè (Quaternari). Estan constituïts fonamentalment per 

graves i bolos de cantells de calcària, amb una matriu de llims i argiles llimoses vermelles amb 

diferents nivells d’encrespament, degut a les oscil·lacions del nivell freàtic. Són freqüents els 

tubs de calcària, així com una microfauna de foraminífers sense valor estratègic. El material 

testificat s’ajusta a la sèrie estratigràfica que es dedueix de la cartografia del ITGE (1991). 

A l’Annex 4. Geologia i geotècnia d’aquest document, es pot consultar la informació més 

significativa de l’estudi geotècnic realitzat al “Projecte d’enllaç̧ de la Ma-11, carretera de Sóller, 

amb la Ma-20, Via de cintura.”, en el qual es detallen les característiques geològiques dels 

materials que conformen la zona de projecte. 

3.4  Climatologia i hidrologia 

A l’Annex 5. Climatologia, hidrologia i drenatge s’estudien els paràmetres climàtics i hidrològics 

que influeixen en el projecte. 

3.4.1.  Climatologia 

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

d’actuació, per poder determinar quina incidència poden tenir en l’execució de l’obra i la seva 

posterior explotació. 
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La nostra zona d’actuació es troba a Palma de Mallorca (Illes Balears). Per determinar les 

característiques climàtiques, hem consultat les dades recollides per una estació climàtica 

situada a la ciutat, molt propera a la nostra àrea de projecte. 

Les característiques més destacables són el clima mediterrani que es caracteritza per tenir els 

mesos d’estiu calorosos i els mesos d’hivern no molt freds, és a dir, les temperatures no són 

extremes, és un clima temperat. Així ho demostren els resultats recollits. 

La temperatura mitjana més alta està al voltant dels 26ºC obtinguda durant els mesos de juliol 

i agost i la temperatura mitjana mínima és de 12,5ºC en els mesos de desembre i gener. 

Respecte a les precipitacions, l’índex oscil·la entre els 400-550 mm anuals, sent el mes 

d’octubre el mes que plou més. La humitat relativa és del 70%. 

Aquestes són les característiques climàtiques més destacables de la zona de projecte. 

3.4.2.  Hidrologia 

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

la zona de projecte per poder dimensionar el drenatge longitudinal necessari per poder 

evacuar l’aigua de la superfície i garantir una seguretat indispensable a la via. 

Es determinen els paràmetres pluviomètrics a considerar en el càlcul del drenatge longitudinal 

de l’obra.  

Per tant, s’adopten els següents paràmetres de disseny: 

- Període de retorn: 25 anys. 

- Precipitació diària màxima: 90 mm/dia. 

- Temps de concentració: 10 minuts. 

3.5  Tràfic 

Per a la realització del present projecte s’ha obtingut un aforament realitzat a la rotonda al 

2011, que ha estat facilitat per la Direcció Insular de Carreteres del Consell de Mallorca. 

A l’annex 8. Ferms i paviments, es pot consultar la taula completa a on s’observen tots els 

moviments segons la procedència i la direcció dels usuaris.  

Amb els resultats obtinguts, s’ha determinat el nombre de vehicles que passen per la rotonda 

actual, el total és de 49.115 vehicles/dia. No obstant, amb l’alternativa escollida es projecten la 
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construcció o millora de 3 carrils zero, fet que provocarà una reducció del nombre de vehicles 

que tracin la rotonda. 

Tenint en compte el condicionant esmentat i els valors obtinguts, a continuació es mostren les 

dades més característiques: 

IMD ROTONDA %VEHICLES PESATS % VEHICLES PESATS 
PER CARRIL 

IMD PESATS (IMDp) 

38. 615 veh./d 10,2% 85% 3348 veh.p/d 
 

El valor obtingut de la IMD pesats ens servirà per classificar la tipologia del tràfic pesat, i per 

tant, la tipologia de ferm. 

Degut a la quantitat de tràfic que ja sofreix la via, no es determina un creixement del tràfic els 

propers anys. 

4.  CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

4.1  Estudi d’alternatives 

Per aconseguir la millor solució possible al problema que es planteja, s’ha realitzat una 

valoració de diferents alternatives, de les quals s’han valorat diversos criteris per finalment 

escollir la definitiva. 

Les alternatives proposades són: 

- Alternativa 0: No realitzar cap actuació. 

- Alternativa 1: Pas inferior a la carretera de Sóller (Ma-11). 

- Alternativa 2: Pas inferior al Camí dels Reis. 

- Alternativa 3: Nova rotonda. 

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

en funció de diferents criteris establerts, que són: cost econòmic, viabilitat tècnica, impacte 

ambiental, impacte visual, satisfacció de les necessitats i pes avantatges sobre inconvenients. A 

cada un d’aquests paràmetres, se li ha estipulat un pes segons la seva importància. 

Una vegada valorades totes les alternatives s’ha determinat que la solució més adequada és la 

3, la construcció de la nova rotonda. 
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A l’annex 2 Estudi d’alternatives, es descriuen i es justifiquen de forma detallada cada una de 

les alternatives plantejades. També s’adjunta el quadre de valoració. 

4.2  Solució adoptada 

L’alternativa definitiva per el desenvolupament del present projecte és la construcció d’una 

nova rotonda a la intersecció entre la Carretera de Sóller (Ma-11) i el Camí dels Reis.  

Ja que l’alternativa escollida és la construcció d’una rotonda, a continuació es defineix 

exactament el concepte de rotonda segons “Recomendaciones sobre glorietas”. Ministerio de 

Fomento. Dirección General de Carreteras. 1999: 

Rotonda: es designa a una tipologia especial de nus, caracteritzat perquè els trams que en ell 

conflueixen es comuniquen a través d’un anell en el que s’estableix una circulació rotatòria al 

voltant d’una illeta central. Les trajectòries dels vehicles no es creuen, sino que convergeixen i 

divergeixen: per això el nombre de punts de conflicte és més reduït que a altres tipologies de 

nus, especialment al augmentar el nombre de trams, per tant, resulta especialment adequat 

en aquest cas. 

Aquesta constarà de 3 carrils de 4 metres d’amplada cada un i 30,5 metres de radi interior, 

també s’executaran 3 carrils zero per intentar alliberar tràfic al traçat circular. Serà construïda 

part sobre el terreny de la rotonda actual i part sobre els solars adjacents a l’enllaç 

El projecte consistirà en la definició de la rasant de la nova rotonda i els seus ramals, la 

estabilització del terreny, la realització d’una nova plataforma de ferm a la zona de nova 

construcció, amb l’entroncament dels ramals amb ella i amb la millora del paviment dels 

ramals. També es realitzaran els treballs necessaris per el desviament de serveis afectats,  per 

la instal·lació de l’enllumenat, per el dimensionament del drenatge, entre d’altres. 

També cal esmentar, que per a la realització del projecte s’haurà d’executar una via provisional 

per poder facilitar el tràfic rodat. 

La construcció de la nova rotonda permetrà donar més fluïdesa i velocitat a l’enllaç, reduint els 

temps d’espera i proporcionant una millor maniobrabilitat als vehicles pesats. 
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A continuació es pot observar una imatge de la solució adoptada: 

 

4.3  Traçat 

A l’annex 6, es justifica el traçat, que compleix la Norma 3.1-IC “Trazado”, tenint en compte les 

limitacions del terreny i de la normativa. 

Per definir la nova rotonda s’han determinat 7 eixos, els quals estan associats a cada ramal, al 

carril zero Polígon Son Castelló-Sóller i al traçat de la rotonda. Aquests eixos tenen la següent 

nomenclatura: 

- Eix 0-Rotonda. 

- Eix 1-Son Castelló. 

- Eix 2-Palma. 

- Eix 3-Son Espases. 

- Eix 4- Son Sardina. 

- Eix 5-Sóller. 

- Eix 6- Carril zero Son Castelló- Sóller. 
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A l’annex 6, es poden consultar en detall les característiques bàsiques del seu traçat en planta i 

en alçat. 

4.4  Seccions tipus 

En el present projecte es poden trobar moltes tipologies de seccions. A continuació es 

defineixen les seccions més representatives de cada un dels eixos: 

Eix 0-Rotonda: Illa central de 30,5 m de radi + voral de 0,5 m + 3 carrils de 4 m d’amplada + 

voral de 1,5 m. 

 

Eix 1 (Son Castelló): Calçada de doble sentit amb la següent estructura: Carril 1 + Carril 2 + 

Carril d’incorporació+ Voral exterior. Els carrils tenen una amplada de 3,5m. 

 

Eix 2 (Palma): Calçada de doble sentit amb una mitjana de dimensions variables, la següent 

estructura és la més característica: Mitjana + Carril 1 + Carril 2 + Carril d’incorporació + Voral 

exterior o vorera. Els carrils tenen una amplada de 3,5m. 

 

Eix 3 (Son Espases): Calçada de doble sentit amb la següent estructura: Carril 1 + carril 2 + carril 

zero + vorera en sentit a la rotonda i carril 1 + carril 2 + vorera en sentit Son Espases. 
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Eix 4 (Son Sardina): Calçada de doble sentit amb la següent estructura: Carril 1+Vorera o 

vorada. 

 

 

Eix 5 (Sóller): Calçada de doble sentit amb la següent estructura: Carril 1 + Carril 2 + Voral 

exterior. Els carrils tenen una amplada de 3,5m i voral exterior de 1,5m. 

 

4.5  Moviments de terres 

A l’annex 7 i als amidaments del pressupost es poden consultar les dades corresponents al 

moviment de terres de tota l’obra. 

4.6  Drenatge 

En el present projecte, el drenatge consistirà en l’evacuació de l’aigua que cau sobre la via i es 

dirigirà cap al torrent proper. A l’annex 5 figuren tots els càlculs d’obtenció de cabals a 
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desaiguar longitudinalment per el dimensionament del drenatge i per la selecció final dels tubs 

utilitzar. 

Per a l’execució del drenatge longitudinal s’instal·la una xarxa completa composta d’una 

combinació de tubs de PVC de diàmetres de 315mm a les zones de la conca més allunyades, de 

400mm  a les zones de transició, fins arribar al tub que desemboca al torrent, que tindrà un 

diàmetre de 500mm. També es construeixen els embornals i els pous de registre fonamentals 

per el manteniment i bon funcionament de la xarxa.  

4.7  Ferms 

En el present projecte s’han definit dues tipologies de ferms, una per executar la plataforma 

definitiva de la rotonda i els seus ramals i l’altre plataforma per el vial provisional. A 

continuació, es determinen les seves característiques principals. 

Primer es projecta la plataforma definitiva. A partir dels aforaments obtinguts, s’ha calculat la 

IMD de vehicles pesats, amb el qual es determina la categoria de tràfic pesat de la via i es 

dimensiona la plataforma.  

A la següent taula, s’observen les característiques generals que s’han determinat per a 

l’execució del ferm: 

Categoria tràfic pesat Tipus d’esplanada Secció estructural del ferm 

T0 E3 (EV2 ≥ 300Mpa) 031 

 

A partir de les dades anteriors s’ha definit la següent secció estructural: 

- 30 cm sòl estabilitzat amb ciment. 
- 25 cm de tot-u. 
- Reg d’imprimació tipus ECI. 
- 12 cm de mescla bituminosa tipus AC-32 Base G, capa base. 
- 8 cm de mescla bituminosa tipus AC-32 Base G, capa base. 
- Reg d’adherència tipus ECR-1. 
- 7 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC22 Bin S, capa intermèdia. 
- Reg d’adherència modificat tipus ECR-2m. 
- 3 cm de mescla bituminosa discontinua tipus BBTM11 B BM-3c, capa de rodadura. 

A continuació es determinen les característiques principals de la via provisional. Degut al 

desviament dels vehicles pesats es determina una esplanada E-1 i una categoria de tràfic pesat 

T42. Les diferents capes que formen la plataforma són: 
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- 35 cm de tot-u. 
- Reg d’imprimació tipus ECI. 
- 5 cm de mescla bituminosa AC 16 surf  S. 

4.8  Desviaments provisionals 

Per a la realització de la via s’ha decidit realitzar una via provisional i desviar el tràfic per ella 

per poder facilitar la construcció de la nova rotonda. Tot el procés amb les seves fases està 

desarrollat a l’annex 9, Desviaments provisionals. 

4.9  Senyalització, defenses i abalisament 

4.9.1  Senyalització horitzontal  

Per definir la senyalització horitzontal implantada s’ha consultat la Norma 8.2-IC “Marcas 

Viales” del Ministerio de Fomento. Les marques vials definides són de color blanc i la 

reflectància s’obté a partir de la mescla en la pintura de microesferes de vidre.  

En el document 2, Plànols s’ha detallat la seva col·locació i tipologia a la via, però a continuació 

es defineixen les utilitzades al present projecte: 

a) Discontínues 

- M-1.2 Línia discontínua de separaració de carrils. 

- M-1.3 Línia discontínua utilitzada per separar carrils de doble sentit de circulació en 

vies amb VM inferior a 60 km/h. 

- M-1.7 Línia discontínua utilitzada per separar el carril principal i el carril d’entrada i de 

sortida o de trenat.  

b) Contínues 

- M-2.2 Línia contínua utilitzada per la separació de sentits en calçades de dos o tres 

carrils.   

- M-2.3 Línia contínua utilitzada per la separació de sentits en calçades de quatre o més 

carrils. 

- M-2.6 Línia contínua utilitzada com a vora de calçada. 

c) Transversals 

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

- M-4.2. Línia transversal discontínua de “Cediu el Pas”. 

- M-4.4 Marca del pas de vianants.  

d) Fletxes 

- M-5.2 Fletxes. 
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- M-5.4 Fletxa de final de carril.  

e) Inscripcions 

-  M-6.5 Marca de “Cediu el pas”. 

f) Zebrat 

- M-7.2a  Franges obliqües paral·leles que indiquen circulació de doble sentit. 

- M-7.2b Franges obliqües paral·leles que indiquen circulació en un sentit. 

4.9.2  Senyalització vertical 

La col·locació de la senyalització vertical s’ha realitzat en funció a la Norma 8.1-IC “Señalización 

Vertical”, “Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las Señales.” i “Señales 

verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de las señales.” de la Dirección 

General de Carreteras. Junio 1992. 

Les senyals utilitzades tenen un nivell de reflectància nivell 2 i al document 2, Plànols, podem 

consultar la seva col·locació a la via projectada. Així i tot, a continuació podem consultar la 

nomenclatura de cada una de les senyals utilitzades. 

a) Senyals d’advertència 

- P-4 Senyal d’advertència d’intersecció giratòria. 

- P-20 Senyal d’advertència de pas de vianants. 

b) Senyals de reglamentació 

- R-1 Senyal de cediu el pas. 

- R-101 Senyal d’entrada prohibida. 

c) Senyals de prohibició o restricció 

- R-301 Velocitat màxima 40. 

d) Senyals d’obligació 

- R-400c Senyala la direcció recta, per on els vehicles han de passar obligatòriament. 

- R-401a Senyala el costat dret inferior. 

- R-401b Senyala el costat esquerre inferior. 

- R-402 Senyal d’obligació d’intersecció de sentit giratori. 

e) Senyals d’indicació 

- S-13 Situació de pas de vianants. Falta posar al plànol 

f) Senyals de carrils 

- S-52 Final de carril destinat a circulació. 

g) Senyals d’orientació 

- S200 Presenyalització de glorietes.  
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- S-300 Fletxa que indica la direcció de poblacions. 

h) Senyals complementàries 

- S800 Indica la distància de 150m de la senyal fins a la rotonda. 

4.9.3  Abalisament 

Els dispositius d’abalisament projectats a la zona de projecte es redueixen a la col·locació de 

captafars als vorals del ramal de Sóller. 

4.9.4  Defenses 

En la determinació de la tipologia de barrera de seguretat a col·locar s’ha consultat la norma 

“Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos”. Orden circular 321/95 T y P. 

La tipologia de barrera elegida és la barrera metàl·lica simple BMSNA2/C. Classe i nivell de 

contenció normal N2, amplada de treball W4, la deflexió dinàmica és 1,1 m i l’índex de 

severitat A (ASI≤1). Es disposaran postes C-120 cada 2m. L’acer utilitzat per a la seva 

construcció serà S 235JR. 

Col·locarem la barrera a varis punt de la zona de projecte per garantir la seguretat vial, com la 

mitjana del ramal de Palma, als carrils zero, davant els pals d’enllumenat, entre d’altres. 

Al document 2. Plànols del present projecte, podem trobar les característiques principals 

d’aquesta tipologia de barrera. 

4.10  Enllumenat 

L’enllumenat s’ha projectat intentant respectar la xarxa instal·lada a la via existent. S’han 

disposat columnes amb llumeneres de 250W al voltant de la rotonda i als ramals, i al centre de 

la rotonda s’ha instal·lat una columna amb creuetes i llumeneres que il·luminen la totalitat 

d’aquesta. Amb aquesta instal·lació aconseguim il·luminar correctament la via i aportar més 

seguretat.  

4.11  Gestió de residus 

En compliment amb el pla director sectorial de l’illa de Mallorca, que obliga al tractament de 
residus i regula la gestió dels enderrocs, terres sobrants i altres residus que es generen durant 
l’obra, es traslladaran els residus generats a un abocador autoritzat pròxim a l’obra per el seu 
tractament, amb el fi de reduir al màxim l’impacte ambiental sobre la zona i el terreny. 

S’han consultat els diferents abocadors de la zona i s’ha determinat que els residus produïts a 
l’obra seran tractats a MAC Insular, abocador i empresa que es dedica al tractament dels 
residus i reciclatge d’ells en àrids per usos no estructurals.  
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A continuació es pot observar un mapa de l’illa de Mallorca a on es localitzen els diferents 
centres de tractament de residus. Per proximitats els residus obtinguts a obra es destinaran a 
la planta PT1 de Bunyola. 

 

 

 

5.  IMPACTE AMBIENTAL 

A l’annex 13. Impacte ambiental del present projecte, es valoren els possibles impactes que 

sofreix el medi ambient amb l’execució de l’alternativa escollida. En ell, no s’han detectat 

aspectes rellevants d’afectació. El projecte projectat afecta al viari, a un petit terreny edificat, 

a parcel·les de particulars adjacent al viari de caràcter rural de conreu de secà de poc 

importància i a solars urbans. 

La zona de projecte no forma part dels espais protegits, ni de la xarxa de torrents. L’afectació 

sobre la fauna i la flora és mínima. Sobre les zones d’expropiacions provisionals s’han realitzats 

varis treballs durant l’obra, les quals seran tractades per poder tornar-les al seu estat natural, 

és a dir, poder tornar a ser terres de conreu de secà. 

 

6.  EXPROPIACIONS 

Els terrenys afectats en la construcció d’aquest projecte pertanyen al nucli municipal de Palma 

de Mallorca (Illes Balears). 
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Els terrenys on es localitzen les obres són de domini públic i terrenys particulars, pertanyen al 

Consell de Mallorca i a particulars. 

Tenim 3 tipologies d’afeccions segons les necessitats de l’obra: zona de domini públic, 

ocupació temporal i expropiació definitiva. També catalogarem el terrenys a expropiar segons 

la seva categoria urbanística, per tant, en aquesta obra ens trobarem amb solars rurals i amb 

solars urbans. A continuació es pot observar una taula amb les característiques principals de 

les expropiacions: 

AFECCIÓ TIPUS DE SÒL PREU SUPERFÍCIE (m2) PREU TOTAL 

Zona de domini 

públic 
Rural 3€/m2 2799,41 8.326,23 € 

     

Ocupació 

temporal 
Rural 3€/m2 8459 25.377 € 

     

Expropiació Rural 5,58€/m2 6.896,23 38.483,36€ 

 Urbà 31€/m2 718.7 22.279,7€ 

 Urbà (edificat) 62€/m2 520 32.240€ 

 

A la taula anterior es poden observar les dades principals desenvolupades completament a 

l’annex 12, Expropiacions. El preu total de les expropiacions ascendirà a un total de 

126.706,29€. 

7.  SERVEIS AFECTATS 

Durant la fase inicial d’estudi de la zona de projecte, es varen identificar tres serveis: línies 

elèctriques sotarrades i elèctiques de mitja tensió, que pertanyen a Endesa, una línia aèria de 

telecomunicacions, que pertany a Telefònica i la xarxa de sanajament d’aigües residuals i 

d’aigua potable.  

Estudiant la posició de tots ells i de l’obra i consultant amb alguns especialistes, finalment s’ha 

prés la decisió de realitzar una actuació sobre la xarxa aèria de telèfonica. Consistirà amb el 

moviment d’un pal. Respecte als altres serveis, s’ha concretat que no sofriran cap afecció 

important durant l’obra.  
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L’actuació a realitzar hauria de ser redactada i projectada per la companyia, per tat, es deixa 

una partida alçada de 15.530 € per realitzar els treballs oportuns 

 

8.  PLA D’OBRA 

En compliment de l’article 132 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas y del l’article 124.1 paràgraf E de la Ley (R.D. Legislativo 2/2000 del 

16 de juny) s’ha elaborat l’annex 16. Pla d’obra, a on s’estudia el desenvolupament de l’obra. 

En aquest, apareix el diagrama de barres realitzat per programar la durada de les obres, que 

ascendeix a un període total de 148 dies. 

 

9.  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

En compliment de l’article quart del Reial Decret 1627/1997 del 24 d’octubre, en el present 

projecte s’inclou un estudi de seguretat i salut, a l’annex 15, en el qual es recullen les mesures 

preventives que s’han de dur a terme per a l’execució segura de l’obra, com la previsió de 

prevencions d’accidents i malalties professionals, reparació i manteniment de la senyalització 

per el tràfic interior i exterior de l’obra, les casetes de sanejament, entre d’altres. 

Servirà per marcar les directrius bàsiques de seguretat que haurà de seguir el contractista per 

a la realització del seu pla de prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 

desenvolupament sota control de la direcció facultativa. 

A l’annex apareixen les unitats d’obra dedicades a seguretat i salut, els amidaments, els 

quadres de preus i el pressupost. El Pressupost  d’Execució Material de Seguretat i Salut té un 

valor de 29.810,89 €. I finalment, el pressupost per contracte és de 42.924,70 €. 

 

10.  CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb el Reglamento General, mencionat a l’annex, a on figuren els grups i subgrups de 

la classificació dels contractistes d’obra, es considera que els licitadors tenen que estar 

legalment classificats de la següent forma: 
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- Grup G: Vials i pistes. 
- Subgrup 4: Amb ferms de mescla bituminosa. 
- Categoria F: Anualitat mitjana superior a 2.400.000 euros. 

A l’annex 18. Classificació del contractista, es justifica aquesta classificació. 

 

11.  JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Per a la realització del pressupost i justificació de preus hem utilitzat, bàsicament, el banc de 

preus de Gisa Obra civil 2008 v1, amb el qual s’han realitzat els costos de mà d’obra, 

maquinària i materials de mercat. També s’han consultat altres bancs de preus 

esporàdicament i també s’han creat algunes partides d’obra. 

El percentatge de costos indirectes establert per a la realització de la justificació de preus és 

del 5%. 

A l’annex 17, Justificació de preus, figura detalladament la justificació de totes les unitats 

d’obra que integren el present projecte. 

 

12.  PRESSUPOST 

Utilitzant com a eina per a calcular el pressupost el TCQ, el resultat del Pressupost d’Execució 

Material és de 1.1180.117,48€. 

Una vegada calculat el PEM, s’incrementa degut al 6% de benefici industrial i el 13% de 

despeses generals. Una vegada ja calculat se li sumarà el 21% d’IVA.  Després de realitzar tots 

aquests càlculs s’obté el Pressupost General d’Execució per Contracte, que ascendeix a un total 

de 1.699.251,16€. 

 

13.  FÓRMULA DE REVISIÓ DE PREUS 

A l’annex 16, Pla d’obra, es determina el temps d’execució del projecte i aquest no excedeix de 

12 mesos. Per tant, segons indica el Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova 

el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, no es 

realitzarà una revisió de preus, i per tant, no serà necessari determinar-ne una fórmula. 
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14.  DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PRESENT PROJECTE 

El projecte està format pels següents documents: 

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXES 

- Memòria 

-Annex 1.  Antecedents. 

-Annex 2.  Estudi d’alternatives. 

-Annex 3.  Topografia i cartografia. 

-Annex 4.  Geologia i geotècnia. 

-Annex 5. Climatologia, hidrologia i drenatge. 

- Annex 6.  Traçat. 

-Annex 7.  Moviments de terres. 

-Annex 8.  Ferms i paviments. 

-Annex 9.  Desviaments provisionals. 

-Annex 10.  Senyalització, defenses, abalisament I enllumenat. 

-Annex 11.  Estudi ambiental. 

-Annex 12.  Expropiacions. 

-Annex 13.  Estudi dels serveis afectats. 

- Annex 14. Tractament de residus. 

-Annex 15.  Reportatge fotogràfic. 

-Annex 16.  Estudi de seguretat i salut. 

-Annex 17.  Pla d’obra. 

-Annex 18.  Justificació de preus. 

-Annex 19.  Classificació contractista i fórmula de revisió de preus. 

DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS 

DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST 
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1.  Amidaments. 

2.  Quadre de preus núm. 1. 

3.  Quadre de preus núm. 2. 

4.  Pressupost. 

5.  Resum pressupost. 

6.  Últim full. 

 

15.  CONCLUSIÓ 

Amb el que s’ha exposat a la memòria i a la resta dels documents del projecte, es consideren 

suficientment justificades i definides les obres a realitzar, per tant, es dona per finalitzat la 

redacció del present projecte, ja que compleix amb tota la normativa que li són d’aplicació. 
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1.	  	  ANTECEDENTS	  

L’àmbit	  del	  present	  projecte	  és	   la	   intersecció	  de	   la	  Carretera	  de	  Sóller	   (Ma-‐11)	   amb	  el	  Camí	  

dels	  reis,	  al	  municipi	  de	  Palma	  de	  Mallorca,	  a	  l’illa	  de	  Mallorca.	  

A	  continuació	  es	  mostra	  un	  mapa	  de	  l’illa	  de	  Mallorca,	  a	  on	  es	  localitza	  la	  zona	  d’actuació.	  

	  

Actualment	  la	  Ma-‐11	  és	  la	  carretera	  d’unió	  entre	  els	  municipis	  de	  Palma	  de	  Mallorca	  i	  Sóller,	  i	  

d’altres	  pobles	  compresos	  entre	  ambdós	  com	  Son	  Sardina	  o	  Palmanyola.	  Al	  PK	  4+400	  es	  creua	  

amb	   el	   Camí	   del	   reis,	   carretera	   que	   uneix	   els	   polígons	   industrials	   de	   Son	   Castelló	   i	   Son	  

Rossinyol	  amb	  l’hospital	  principal	  de	  l’illa,	  Son	  Espases.	  

Aquesta	  zona	  ha	  sofert	  canvis	  urbanístics	  importants	  les	  darreres	  dècades,	  com	  l’ampliació	  del	  

polígon	  industrial	  de	  Son	  Castelló,	  el	  més	  gran	  de	  les	  illes,	  la	  nova	  creació	  del	  polígon	  industrial	  

de	   Son	   Rossinyol,	   la	   construcció	   de	   l’Hospital	   Universitari	   de	   Son	   Espases,	   obert	   al	   2011,	   la	  

construcció	  de	   la	  presó	  al	   final	  de	   la	  dècada	  dels	  90,	   i	   l’existència	  de	   la	   incineradora	  de	  Son	  

Reus,	  on	  es	  gestiona	  tot	  el	  fems	  de	  l’illa.	  

Tots	  aquests	  canvis	  urbanístics	  i	  noves	  construccions	  han	  provocat	  un	  increment	  considerable	  

de	   la	   intensitat	   mitjana	   del	   trànsit,	   i	   en	   conseqüència	   un	   augment	   del	   nombre	   de	   vehicles	  

pesats.	  

Per	  totes	  aquestes	  noves	  construccions	  i	  ampliacions	  i	  per	  garantir	  un	  bon	  funcionament	  de	  la	  

xarxa	  viària	  	  ja	  s’han	  realitzat	  algunes	  actuacions.	  
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Podem	  esmentar	  alguns	  exemples	  com:	   la	  millora	  de	   la	   intersecció	  entre	   la	  Ma-‐110	  i	  el	  Camí	  

dels	   reis,	   just	   el	   punt	  d’entrada	  a	   l’Hospital	  Universitari	   de	   Son	  Espases.	   El	   que	  es	  pretén	  es	  

millorar	   l’accés	  a	   l’hospital	   i	  donar	  més	  fluïdesa	  a	   la	  carretera	  convencional,	  que	  és	   la	  que	  es	  

dirigeix	   a	   la	   Universitat	   de	   les	   Illes	   Balears.	   Un	   altre	   exemple	   a	   considerar	   és,	   el	   projecte	  

d’enllaç	̧  de	   la	  Ma-‐11,	   carretera	  de	   Sóller,	   amb	   la	  Ma-‐20,	   via	   de	   cintura,	   amb	   la	   creació	   d’un	  

enllaç	  d’entrada	  a	  la	  circumval·∙lació	  per	  disminuir	  el	  nombre	  de	  vehicles	  que	  entrin	  a	  la	  ciutat.	  

Totes	  aquestes	  noves	  construccions	  són	  per	  garantir	  un	  	  funcionament	  eficaç	  	  de	  la	  xarxa	  viària	  

de	  l’illa	  de	  Mallorca.	  
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1.  INTRODUCCIÓ 

El  present  annex  té  com  a  objectiu  plantejar,  valorar  i  justificar  les  diferents 

alternatives  que  s’han  tingut  en  compte  alhora  d’escollir  l’alternativa  definitiva  per 

executar el present projecte, “Modificació i millora del traçat de la rotonda (carretera 

Ma‐11) d’accés al Polígon de Son Castelló (Palma de Mallorca)”. 

S’han  contemplat  quatre  possibles  alternatives,  les  quals  han  estat  valorades 

considerant  varis  criteris  com  el  cost  econòmic,  l’impacte  ambiental,  la  viabilitat 

tècnica o el rendiment, per  finalment escollir  la proposta més òptima per satisfer  les 

necessitats exigides. 

Les alternatives escollides són les següents: 

Alternativa 0: No realitzar cap actuació. 

Alternativa 1: Pas inferior a la carretera de Sóller (Ma‐11). 

Alternativa 2: Pas inferior al Camí dels Reis. 

Alternativa 3: Nova rotonda. 

A continuació es valoren individualment, exposant avantatges i inconvenients de cada 

una de les propostes. 

 

2.DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES ESTUDIADES 

2.1.  Objectiu 

Els objectius marcats en  la  realització d’aquesta actuació són: millorar  les condicions 

de circulació, reduint els temps d’espera d’entrada a la rotonda, aconseguir una major 

fluïdesa, obtenint una millor maniobrabilitat dels vehicles a la rotonda. Actuant sobre 

la rotonda actual també es milloraria la seguretat vial. 

Com es pot comprovar a l’annex 14. Reportatge fotogràfic i a les dades de la intensitat 

del tràfic, a la rotonda tenim una alta sol∙licitació del tràfic, sobretot a les hores puntes 
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d’inici  i acabament de  la  jornada  laboral  al Polígon de  Son Castelló. Per millorar  les 

condicions actuals es proposen vàries alternatives, explicades a continuació. 

2.2.  Alternativa 0: No realitzar cap actuació 

L’alternativa  0  es  tracta  bàsicament  de  no  fer  cap  actuació  sobre  l’estat  actual  de 

l’enllaç, és  a dir, deixar‐la  tal  i  com està  actualment, mantenint  les  retencions  a  les 

entrades  de  la  rotonda  i mantenint  grans  temps  d’espera  dels  vehicles  a  les  hores 

puntes. També tindríem la dificultat que tenen alguns vehicles pesats per maniobrar a 

la rotonda. 

En aquest cas no hem de realitzar cap despesa, ni provoquem cap impacte ambiental, 

però a la vegada no solucionem el problema que tenim en aquest moment. 

Al punt 2.5. d’aquest annex, es poden consultar esquemàticament les avantatges i els 

inconvenients d’aquesta alternativa. 

A l’apèndix 1 d’aquest annex, apareix el plànol que defineix la present alternativa. 

 

2.3.  Alternativa 1: Pas inferior a la carretera de Sóller (Ma‐11). 

L’alternativa 1 consisteix en la construcció d’un pas inferior a la rotonda que segueix la 

direcció  de    la  carretera  de  Sóller  (Ma‐11).  Estaria  format  per  dos  carrils  de  3.5 m 

d’amplada, un en cada  sentit, dos vorals d’1 m  i dues voreres de 0,75 m. D’aquesta 

forma  donaríem  continuïtat  a  la  carretera Ma‐11  en  ambdós  sentits  i  deixaríem  la 

rotonda  present  amb  la  seva  funcionalitat  actual  per  poder  realitzar  la  resta  de 

moviments  de  l’enllaç.  També  és  realitzaria  la  construcció  d’un  carril  zero  des  de 

l’entrada del polígon de Son Castelló per dirigir‐se directament a la Carretera de Sóller 

(Ma‐11) en sentit Sóller. També es realitzarien tots els carrils d’incorporació necessaris 

per una bona funcionalitat vial. 

La seva construcció seria  in situ,  ja que  les condicions en  les que ens  trobem no ens 

permeten  altra  opció,  és  a  dir, mitjançant  la  construcció  de  pantalles  i  la  posterior 

excavació de  terres  i construcció de soleres  i altres elements constructius que  farien 

possible la realització d’aquest.  
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La funcionalitat d’aquesta obra seria donar continuïtat a la carretera de Sóller (Ma‐11) 

per a que els seus usuaris no hagin de passar per la rotonda si segueixen el traçat de la 

carretera, i així  alliberar una part del tràfic de l’enllaç. Ambdós punts s’aconseguirien i 

el  percentatge  d’usuaris  que  s’alliberarien  a  la  rotonda  seria  d’un  16%,  per  tant, 

l’objectiu principal que seria millorar  la  fluïdesa a  l’enllaç s’aconseguiria parcialment, 

reduint el temps d’espera. 

Constructivament  és  complexa  i  les  empreses  de  l’illa  no  disposen  dels  medis 

necessaris, per tant, no podrien afrontar aquesta construcció sense haver de recórrer a 

maquinària  de  la  península,  provocant  un  augment  del  cost  de  l’obra.  En  la  seva 

construcció també ens trobem amb la dificultat de que hauríem de tallar totalment el 

trànsit a  la  intersecció  i desviar‐lo durant una bona  temporada,  ja que  la maquinària 

necessària per a la seva construcció requeriria gran espai per realitzar els moviments i 

s’ocuparia  l’espai on es  troba  l’enllaç actual. Aquest és un dels principals problemes 

que ens trobem davant aquesta alternativa.  

Un  altre  gran  inconvenient  és  que  per  a  la  seva  construcció  hauríem  de  destruir  la 

rotonda existent i tornar‐la a construir amb les mateixes condicions, fet que provocaria 

un augment del cost econòmic. 

Econòmicament seria car  ja que  l’execució d’aquesta  tipologia d’obres, generalment, 

és superior respecte d’altres. 

Ambientalment  sofriria canvis  importants,  ja que es  realitzarien grans moviments de 

terres però visualment, després de la seva construcció, no provocaria un gran impacte. 

El manteniment de l’obra ja acabada és escàs i la durabilitat d’aquestes construccions 

és de llarga durada. 

Al punt 2.5. d’aquest annex, es poden consultar esquemàticament les avantatges i els 

inconvenients d’aquesta alternativa. 

A l’apèndix 1 d’aquest annex, apareix el plànol que defineix la present alternativa. 
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2.4.  Alternativa 2: Pas inferior al Camí dels Reis. 

L’alternativa 2 consisteix en  la construcció d’un pas  inferior a  la  rotonda  i  segueix  la 

direcció  del  Camí  dels  Reis.  Estaria  format  per  un  sol  carril  en  sentit  Son  Espases‐

Polígon de Son Castelló de 3.5 m d’amplada, dos vorals d’1 m i dues voreres de 0,75 m. 

D’aquesta forma alliberaríem a la rotonda del principal moviment realitzat pels usuaris 

i deixaríem el present enllaç amb  la seva  funcionalitat actual per realitzar  la resta de 

moviments.  A  la  vegada,  es  realitzaria  l’adaptació  i  millora  del  carril  zero  des  de 

l’entrada del polígon de Son Castelló per dirigir‐se directament a la    Ma‐11 en sentit 

Sóller.  També  es  realitzaran  tots  els  carrils  d’incorporació  necessaris  per  una  bona 

funcionalitat vial. 

La seva construcció seria  in situ,  ja que  les condicions en  les que ens  trobem no ens 

permeten  altra  opció,  és  a  dir, mitjançant  la  construcció  de  pantalles  i  la  posterior 

excavació de  terres  i construcció de soleres  i altres elements constructius que  farien 

possible la realització d’aquest.  

La  funcionalitat d’aquesta obra seria donar continuïtat al Camí del Reis per a que els 

seus usuaris no hagin de passar per  la  rotonda  si  segueixen el  traçat de  la via  i així  

alliberar una part dels usuaris de l’enllaç. El primer punt, el d’aportar una continuïtat al 

Camí dels Reis es compliria parcialment, ja que només es donaria accés al pas inferior a 

un sentit degut a raons d’espai, en canvi, el segon punt es compleix totalment  ja que 

d’aquesta  forma alliberaríem el principal moviment de  l’enllaç actual, provocant una 

disminució del 18% dels usuaris que passen per la rotonda i per tant, una reducció del 

temps d’espera i una major fluïdesa en aquest punt de la xarxa viària. 

Davant  la  construcció  d’aquest  pas  inferior,  en  aquest  punt,  ens  trobem  amb  el 

problema  de  que  tenim  un  gran  nombre  de  vehicles  pesats  que  realitzen  aquest 

moviment i la construcció d’un pas inferior no és la millor tipologia constructiva per a 

aquesta tipologia de vehicle,  ja que passar per pendents pronunciades  i per un túnel 

ens pot provocar una certa inseguretat. 

Constructivament  seria  molt  complicada,  ja  que  la  seva  execució  té  una  certa 

complexitat  i  les empreses de  l’illa no disposen dels medis necessaris, per  tant,   no 
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podrien  afrontar  aquesta  construcció  sense  haver  de  recórrer  a  maquinària  de  la 

península, provocant un augment del cost de l’obra. En la seva construcció també ens 

trobem  amb  la dificultat de que hauríem de  tallar  el  trànsit  i desviar‐lo durant una 

bona temporada,  ja que  la maquinària necessària per a  la seva construcció requeriria 

gran espai per  realitzar els moviments  i s’ocuparia  l’espai on es  troba  l’enllaç actual. 

Aquest és un dels principals problemes que ens trobem davant aquesta alternativa.  

Un altre gran inconvenient és que per a la seva construcció hauríem de destruir l’enllaç 

existent  i  tornar‐lo  a  construir  amb  les mateixes  condicions,  fet  que  provocaria  un 

augment del cost econòmic. 

Econòmicament seria car  ja que  l’execució d’aquesta  tipologia d’obres, generalment, 

és superior respecte d’altres. 

Ambientalment  sofriria canvis  importants,  ja que es  realitzarien grans moviments de 

terres però visualment, després de la seva construcció, no provocaria un gran impacte. 

El manteniment de l’obra ja acabada és escàs i la durabilitat d’aquestes construccions 

és de llarga durada. 

Al punt 2.5. d’aquest annex, es poden consultar esquemàticament les avantatges i els 

inconvenients d’aquesta alternativa. 

A l’apèndix 1 d’aquest annex, apareix el plànol que defineix la present alternativa. 

 

2.5.  Alternativa 3: Nova rotonda. 

L’alternativa 3 consisteix en la construcció d’una nova rotonda circular, de 31 m de radi 

interior, amb 3 carrils de 4 metres,  i 43 metres de  radi exterior, construïda  sobre el 

terreny de  la  rotonda actual  i utilitzant part de  solars adjacents a  l’enllaç. També es 

realitzaran tots els ramals d’entrada i sortida de la rotonda, conservant els 5 existents 

(direcció  Son  Castelló,  Palma,  Son  Espases,  Son  Sardina  i  Sóller)  i  la  construcció  o 

millora  de  tres  carrils  zero  (Palma‐Son  Castelló,  Son  Castelló‐Sóller  i  Son  Espases‐

Palma). 
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Amb  l’execució  d’aquesta  alternativa  aconseguim  donar  més  fluïdesa  i  velocitat  a 

l’enllaç provocant major nombre de moviments alhora, aconseguint disminuir el temps 

d’espera d’entrada a  la rotonda  i afavorint una millor maniobrabilitat per els vehicles 

pesats. 

La  seva  construcció  no  és  complexa  i  les  empreses  de  la  zona  tenen  els  medis 

necessaris  per  a  la  seva  execució  i  saben  com  executar  aquesta  tipologia  d’obres. 

Necessitaríem  expropiar  solars  adjacents  per  a  la  construcció,  ja  que  augmentem 

considerablement  el  radi  interior  de  la  rotonda.  Aquest  seria  un  dels  principals 

problemes, però els solars a expropiar no  tenen un efecte ambiental considerable ni 

econòmic. 

Durant  la  seva  construcció  s’hauran de  realitzar desviaments del  tràfic per a  la  seva 

execució i s’haurà de dur a terme la construcció d’una via auxiliar. 

Econòmicament  seria  acceptable  ja  que  no  és  una  obra  que  doni moltes  dificultats 

constructives. 

Ambientalment no sofriria variacions importants, ja que la zona on s’executa l’obra ja 

forma part de  la xarxa viària a excepció dels territoris ocupats per  la realització de  la 

present alternativa. 

El manteniment de  l’obra  ja acabada  consistiria en  jardineria  i neteja dels vorals.  La 

durabilitat d’aquestes construccions és de llarga durada. 

Al punt 2.5. d’aquest annex, es poden consultar esquemàticament les avantatges i els 

inconvenients d’aquesta alternativa. 

A l’apèndix 1 d’aquest annex, apareix el plànol que defineix la present alternativa. 
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2.6. Quadre d’avantatges i inconvenients. 

 

 

AVANTATGES  INCONVENIENTS 

Alternativa 0: No realitzar cap actuació 

‐ No s’ha de realitzar cap actuació. 
 

‐ No solucionem el problema al qual ens 
afrontem. 

Alternativa 1: Pas inferior a la carretera de Sóller (Ma‐11). 

‐Poc impacte visual. 
‐Allibera a la rotonda un 16% del tràfic 
actual. 

‐ Econòmicament car. 
‐ Difícil accessibilitat a la tecnologia i 
maquinària necessària. 
‐ Gran impacte ambiental. 
‐ Existència de pendents per la gran quantitat 
de tràfic pesat. 
‐ Expropiacions. 
‐ Talls a la via. 

Alternativa 2: Pas inferior al Camí dels Reis. 

‐Poc impacte visual. 
‐Allibera a la rotonda un 18% del tràfic 

actual. 

‐ Econòmicament car. 
‐ Difícil accessibilitat a la tecnologia i 
maquinària necessària. 
‐ Gran impacte ambiental. 
‐ Existència de pendents per la gran quantitat 
de tràfic pesat. 
‐ Expropiacions. 
‐ Talls a la via. 

Alternativa 3: Nova rotonda. 

‐Senzillesa constructiva. 
‐Econòmicament factible. 
‐Fàcil accessibilitat a la tecnologia i 

maquinària necessària. 
‐Augmentem la capacitat i la velocitat de 

la rotonda. 
‐Facilita la inserció de tots els ramals i la 
màxima llibertat en les trajectòries dels 
vehicles. 

‐ Expropiacions. 
‐ Gran impacte visual. 
‐ Talls a la via. 
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3.  ANÀLISI MULTICRITERI 

3.1  Descripció del mètode 

Un  cop descrites  i valorades  les diverses alternatives  compreses a  l’estudi, és precís 

realitzar  la  selecció  d’una  d’elles  tenint  en  compte  el  major  nombre  possible  de 

variables  d’anàlisi.  Es  realitza  aquet  anàlisi  perquè  els  criteris  econòmics  no  són  els 

únics que es consideren. 

Per  realitzar aquesta  selecció es  recorrerà a  l’anàlisi multicriteri. L’anàlisi multicriteri 

no té l’objectiu d’assolir una solució òptima, sinó que només es proposa aproximar‐se 

el màxim possible a dita solució. 

Considerarem alguns factors importants per a la realització d’aquest. 

- Definir els objectius i criteris que es consideraran. 

- Atribuir a cada criteri una ponderació que reflecteixi la seva importància segons 

l’enginyer.  

- Utilitzar una notació que valori a cada criteri i per tant a cada alternativa. 

 

3.2.  Criteris de selecció 

Els criteris escollits per la selecció de la solució idònia, són els següents: 

- Cost econòmic. 

- Viabilitat tècnica. 

- Impacte ambiental. 

- Impacte visual. 

- Satisfacció de les necessitats. 

- Pes avantatges sobre inconvenients. 

A cada un d’aquest criteris se li atorgarà un pes raonable segons el criteri de l’enginyer. 

A la tabla adjunta podem observar el pes assignat a cada un: 
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CRITERI  PES 

Cost econòmic  2,5 

Viabilitat tècnica  1,0 

Impacte ambiental  1,5 

Impacte visual  1,5 

Satisfacció de les necessitats  2,0 

Pes avantatges sobre inconvenients  1,5 

 

 

4.  RESULTATS DE L’ÀNALISI MULTICRITERI 

Per realitzar l’anàlisi multicriteri s’ha atorgat una puntuació entre 0 i 10 a cada un dels 

criteris  exposats  anteriorment,  sempre  considerant  les  característiques  de  cada 

alternativa.  La puntuació 0  voldrà dir que  té un efecte molt negatiu  sobre el  factor 

puntuat, en canvi, la puntuació 10 es considerarà com la solució òptima per l’indicador. 

Per  tant, multiplicant  la  puntuació  atorgada  a  cada  criteri  per  el  pes  de  cada  un  i 

després sumant totes les puntuacions de tots els paràmetres, s’obtindrà una puntuació 

final. La puntuació màxima permesa és 100. L’alternativa amb major puntuació serà la 

desenvolupada en el present projecte. 

A  continuació,  podem  veure  una  taula  amb  totes  les  puntuacions  de  l’anàlisi 

multicriteri. 
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CRITERI  PES ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3

    Valor  Puntuació  Valor  Puntuació  Valor  Puntuació  Valor  Puntuació 

COST ECONÒMIC  2,5  10  25  5  12,5  5  12,5  8  20 

IMPACTE AMBIENTAL  1,0  6  6  6  6  6  6  7  7 

IMPACTE VISUAL  1,0  9  9  8  8  8  8  7  7 

VIABILITAT TÈCNICA  1,5  10  15  4  6  4  6  10  15 

SATISFACCIÓ DE LES NECESSITATS 2,5  0  0  7  17,5  8  20  9  22,5 

PES 

AVANTAGES 

SOBRE INCONVENIENTS 

1,5  5  7,5  6  9  7  10,5  8  12 

TOTAL      62,5    59    63    83,5 
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5.  SOLUCIÓ ADOPTADA 

Observant  la  taula  anterior  podem  extreure  la  conclusió  de  que  l’alternativa millor 

puntuada  és  l’alternativa  3.  Per  tant,  és  l’alternativa  escollida  per  desenvolupar  el  

projecte. 

És  la  solució més adient per proporcionar, a  l’enllaç estudiat en el present projecte, 

una millora  de  la  xarxa  viària.  Ja  que  d’aquesta manera  li  proporcionem  una major 

seguretat,  major  fluïdesa,  menor  temps  d’espera  i  una  major  maniobrabilitat  als 

vehicles pesats. 
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1.   TOPOGRAFIA	  I	  CARTOGRAFIA 

Per	  realitzar	  el	  present	  projecte	  s’ha	  utilitzat	   la	   topografia	   i	  cartografia	  obtinguda	  a	  partir	  de	  

l’IDEIB	   (Infraestructures	   de	   dades	   espacials	   de	   les	   Illes	   Balears)	   i	   del	   Instituto	   Geográfico	  

Nacional.	  Aquesta	  documentació	  esta	  formada	  per	  un	  plànol	  topogràfic	  a	  escala	  1:5000	  de	  la	  

zona	  i	  de	  ortofotos	  a	  escala	  1:5000.	  	  

Per	  un	  altra	  banda,	  també	  es	  disposa	  d’un	  aixecament	  topogràfic	  en	  CAD	  que	  ens	  proporciona	  

la	  topografia	  de	  la	  zona.	  	  La	  realització	  d’aquest	  es	  va	  fer	  per	  una	  possible	  actuació	  a	  la	  zona,	  

que	  finalment	  mai	  es	  va	  realitzar.	  Aquestes	  dades	  han	  estat	  facilitades	  per	  el	  departament	  de	  

topografia	   de	   la	   Direcció	   Insular	   de	   Carreteres	   del	   Consell	   Insular	   de	   Mallorca.	   En	   ell,	   es	  

defineixen	   les	   cotes	   dels	   diferents	   punts,	   fet	   que	   permet	   definir	   les	   traces	   de	   la	   carretera	  

actual	  i	  les	  traces	  definides	  en	  aquest	  projecte.	  Les	  coordenades	  obtingudes	  són	  UTM.	  

El	   plànol	   topogràfic	   obtingut	   a	   través	   de	   la	   Direcció	   Insular	   de	   Carreteres	   	   s’adjunten	   en	   el	  

document	  número	  2,	  Plànols.	  

També	   s’ha	   consultat	   la	   topografia	   i	   la	   cartografia	   proporcionada	   per	   l’Instituto	   Geográfico	  

Nacional,	  que	  ens	  facilita	  plànols	  de	  la	  zona	  a	  escala	  1:25000	  i	  1:50000.	  

A	  continuació,	  es	  pot	  observar	  el	  topogràfic	  de	  la	  sèrie	  de	  mapes	  topogràfics	  nacional	  ráster	  a	  

escala	  1:50000,	  a	  on	  s’assenyala	  la	  zona	  de	  projecte:	  
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A	  continuació	  s’adjunta	  una	  imatge	  més	  al	  detall	  de	  la	  topografia	  obtinguda	  a	  través	  de	  l’IDEIB	  

a	  escala	  1:5000:	  
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1.	  	  INTRODUCCIÓ	  
Per	  a	  la	  redacció	  d’aquest	  projecte	  constructiu,	  “Modificació	  i	  millora	  del	  traçat	  de	  la	  rotonda	  

(carretera	  Ma-‐11)	   d’accés	   al	   Polígon	   de	   Son	   Castelló	   (Palma	   de	  Mallorca)”,	   s’ha	   realitzat	   el	  

present	   informe	   geològic	   i	   geotècnic.	   Per	   poder	   desenvolupar-‐ho	   s’ha	   pres	   la	   informació	  

pertinent	  del	  projecte	  “Projecte	  d'enllaç	  de	  la	  Ma-‐11,	  carretera	  de	  Sóller,	  amb	  la	  Ma-‐20,	  via	  de	  

cintura	   (Millora	   d’accessos	   a	   Palma)”	   redactat	   al	   setembre	   del	   2010	   i	   més	   concretament	  

l’informe	  geotècnic	  redactat	  per	  GET	  (Gabinet	  d’Enginyeria	  del	  Terreny)	  a	  l’agost	  del	  2010.	  

El	  present	  estudi	  es	  centra	  en	  la:	  

- Caracterització	  geològica-‐geotècnica	  del	  subsòl.	  

- Determinació	   de	   la	   tensió	   admissible	   del	   terreny	   per	   recolzaments	   puntuals	   (si	   és	  

necessari)	  

- Verificació	  del	  nivell	  freàtic.	  

- Determinació	  d’indicis	  d’expansivitat	  del	  terreny.	  

- Valoració	  de	   l’agressivitat	  del	  subsòl	  al	   formigó	  de	   la	  fonamentació,	  per	  presencia	  de	  

sulfats	  solubles.	  

Aquest	  annex	  pretén	  descriure	   les	   característiques	  geològiques	   i	   geotècniques	  de	   la	   zona	  on	  

desenvolupem	  el	  present	  projecte,	  a	  partir	  de	  les	  dades	  de	  camp	  obtingudes	  i	  la	  recopilació	  de	  

bibliografia	  existent	  es	  redacta	  el	  present	  informe.	  	  

	  

2.	  	  MARC	  GEOLÒGIC	  

La	  zona	  d’estudi	  es	  troba	  a	  l’illa	  de	  Mallorca,	  més	  concretament	  a	  la	  zona	  nord	  de	  la	  ciutat	  de	  

Palma	   de	  Mallorca.	   Geològicament	   s’emmarca	   a	   una	   unitat	   de	   llims	   i	   argiles	   vermelles	   amb	  

cantells	  de	  calcària	  pertanyents	  a	  l’Holocè	  (Quaternari).	  Estan	  constituïts	  fonamentalment	  per	  

graves	  i	  bolos	  de	  cantells	  de	  calcària,	  amb	  una	  matriu	  de	  llims	  i	  argiles	  llimoses	  vermelles	  amb	  

diferents	  nivells	  d’encrespament,	  degut	  a	   les	  oscil·∙lacions	  del	  nivell	   freàtic.	  Són	   freqüents	  els	  

tubs	  de	   calcària,	   així	   com	  una	  microfauna	  de	   foraminífers	   sense	   valor	   estratègic.	   El	  material	  

testificat	  s’ajusta	  a	  la	  sèrie	  estratigràfica	  que	  es	  dedueix	  de	  la	  cartografia	  del	  ITGE	  (1991).	  
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Imatge	  1.	  Mapa	  geològic	  de	  la	  zona.	  

	  
	  
	  
	  

	  

	  
Imatge	  2.	  	  Llegenda	  del	  mapa	  geològic.	  
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3.	  	  PLA	  DE	  TREBALL	  DE	  RECONEIXEMENT	  GEOTÈCNIC	  

A	  l’informe	  geotècnic	  consultat	  es	  varen	  executar	  varis	  treballs	  de	  camp	  i	  de	  laboratori	  però	  de	  

la	  nostra	  zona	  d’estudi	  en	  concret,	  solament	  es	  va	  dur	  a	  terme	  un	  treball	  de	  camp.	  

Es	  va	  realitzar	  un	  sondeig	  rotatiu	  fins	  una	  fondària	  de	  8m.	  Els	  diversos	  punts	  de	  reconeixement	  

s’han	  abordat	  amb	  la	  cota	  d’arrancada	  equivalent	  a	  la	  superfície	  actual	  del	  terreny	  en	  el	  punt	  

d’investigació,	   sense	   modificació	   de	   la	   topografia	   del	   mateix	   (cota	   aproximada:	   54m).	   A	  

continuació,	  es	  mostra	  una	  tabla	  a	  on	  s’il·∙lustra	  el	  treball	  de	  camp	  realitzat	  i	  una	  imatge	  d’on	  

s’ha	  realitzat	  el	  sondeig:	  

Punt	  d’estudi	   Profunditat	  
(m)	  

Cota	  Boca	  
(m)	  

Toma	  de	  mostres	  
SPT	  

(Prof.	  m.)	  	  
UNE	  103800:92	  

Designació	  
(prof.,m)	  

Tipus	  de	  
mostra	  
(C.T.E.)	  

S6	   8,00	   54,00	   	  
SPT	  1(1,8-‐2,40)	  
SPT	  2(3,8-‐3,91)	  
SPT	  3(6,00-‐6,6)	  

	  

	  
Imatge	  3.	  	  Localització	  del	  sondeig	  realitzat	  
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4.	  	  MODEL	  ESTRATIGRÀFIC	  

S’han	  diferenciat	  diferents	  nivells	  estratigràfics	  a	  la	  zona:	  

Unitat	   Descripció	  

H0a	   REBLERT	  ANTRÒPIC:	  Terres	  vàries	  (Argila,	  arena,	  grava,	  cantells),	  materials	  de	  
construcció,	  plàstics,	  etc.	  

H0b	   Formigó	  

H0c	   Cobertura	  edàfica	  superficial	  

H1a	   Argila	  arenosa	  amb	  algo	  de	  grava.	  Consistència	  dèbil.	  

H1b	   Argila	  arenosa	  amb	  bastant	  de	  grava.	  Consistència	  mitjana.	  

H2	   Graves	  i	  cantells	  arrodonits	  de	  calcària	  en	  matriu	  argila-‐arenosa.	  Cementació	  
irregular	  i	  incipient.	  

	  

A	  la	  nostra	  zona,	  el	  registre	  testificat	  respon	  íntegrament	  a	  materials	  de	  naturalesa	  al·∙luvial,	  

trobant-‐se	  majoritàriament	  representats	  per	  dipòsits	  granulars	  en	  els	  quals	  predominen	  la	  

fracció	  grava-‐arena-‐cantell,	  amb	  passades	  decimètriques	  llim-‐argiloses.	  És	  a	  dir,	  que	  

l’estratigrafia	  del	  sondeig	  realitzat	  és	  H0a	  fins	  a	  una	  cota	  de	  0,25	  m	  i	  a	  partir	  d’aquest	  nivell	  fins	  

a	  la	  profunditat	  és	  el	  nivell	  estratigràfic	  H2,	  representat	  al	  perfil	  litològic	  de	  l’apèndix	  adjunt.	  

	  

5.	  	  INTERACCIÓ	  TERRENY	  –	  ESTRUCTURA	  

5.1.	  	  Tipologia	  de	  fonamentació	  admissible.	  

Els	  recolzaments	  puntuals	  que	  es	  poguessin	  ser	  objecte	  de	  projecte	  podran	  fonamentar-‐se	  de	  

forma	  directa	  i	  superficial,	  en	  el	  nivell	  granular	  H2.	  

Es	   podrà	   assumir	   una	   tensió	   admissible	   del	   terreny	   de	   300	   KN/m2,	   per	   la	   qual	   s’estima	  

assentaments	  absoluts	  inferiors	  a	  25	  mm	  (per	  a	  fonamentacions	  de	  recolzaments	  al	  voltant	  de	  

4x2m).	  Qualsevol	  element	  de	  fonamentació	  deurà	  desplantar-‐se	  superant	  eventuals	  nivells	  de	  

cobertura	  superficial	  o	  replè,	  que	  en	  el	  present	  treball	  es	  detecten	  amb	  espessors	  de	  0,4-‐0,6m.	  

5.2.	  	  Elements	  de	  contenció,	  paràmetres	  de	  càlcul.	  

A	   continuació	   s’ofereix,	   a	   títol	   orientatiu,	   els	   paràmetres	   geotècnics	   que	   poden	   ser	  

d’aplicabilitat	  en	  el	  càlcul	  d’estructures	  de	  contenció,	  segons	  al	  nivell	  estratigràfic	  sobre	  el	  que	  

es	  vulgui	  fonamentar.	  
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Quadre	  1:	  Nivell	  H2.	  Elements	  de	  contenció,	  paràmetres	  de	  càlcul.	  

	  
	  

	  
Quadre	  2:	  Nivell	  H0.	  Elements	  de	  contenció,	  paràmetres	  de	  càlcul.	  

	  

5.3	  	  Acció	  sísmica	  (Norma	  NCSE-‐02).	  

En	   el	   present	   apartat	   es	   faciliten	   alguns	   paràmetres	   necessaris	   per	   la	   determinació	   de	  

l’acceleració	  sísmica	  de	  càlcul	  ac,	  segons	  el	  capítol	  2	  de	  la	  norma	  sismoresistent	  	  	  NCSE-‐02.	  

-‐Acció	  bàsica:	  ab=0,04g	  

-‐Coeficient	  del	  terreny:	  C=1,30	  (30m	  de	  terreny	  tipus	  II).	  

A	  continuació	  es	  mostra	  la	  tabla	  on	  es	  determina	  el	  valor	  del	  coeficient	  del	  terreny:	  

Tipus	  de	  
terreny	   Descripció	   Coeficient	  C	  

II	   Roca	  molt	  fracturada,	  sòl	  granular	  dens	  o	  cohesiu	  
duro.	  750m/s>Vs>400m/s	   1,3	  

	  

6.	  	  EXCAVIBILITAT	  I	  RIPABILITAT	  

Els	  nivells	  H0	  i	  H1	  són	  susceptibles	  de	  ser	  excavats	  mitjançant	  pala.	  El	  nivell	  H2	  podria	  precisar	  

l’ús	   combinat	   de	   pala	   i	   punter,	   donat	   que	   superficialment	   es	   troba	   algo	   fonamentat,	   no	  

obstant,	  dependrà	  de	  la	  potencia	  de	  la	  maquinària	  utilitzada.	  

	  

7.	  	  RESUM	  I	  CONCLUSIONS	  

Els	  materials	  detectats	  en	  el	  sondeig	  S6	  (nivell	  H2)	  responen	  íntegrament	  a	  un	  dipòsit	  al·∙luvial	  

representat	   per	   grava	   i	   arena	   argilosa	   amb	   cantells	   de	   calcària.	   Aquests	   materials,	   de	  



7	  
Annex	  4.	  Geologia	  i	  geotècnia	  

naturalesa	  fonamentalment	  granular,	  es	  classificarien	  com	  sòls	  adequats	  o	  tolerables	   segons	  

el	  criteri	  del	  PG-‐3	  (330.3).	  

7.1.	  	  Elements	  de	  fonamentació	  i	  tensió	  admissible.	  

Els	  recolzaments	  puntuals	  que	  es	  poguessin	  ser	  objecte	  de	  projecte	  podran	  fonamentar-‐se	  de	  

forma	  directa	  i	  superficial,	  en	  el	  nivell	  granular	  H2.	  

Es	   podrà	   assumir	   una	   tensió	   admissible	   del	   terreny	   de	   300	   KN/m2,	   per	   la	   qual	   s’estima	  

assentaments	  absoluts	  inferiors	  a	  25mm	  (per	  a	  fonamentacions	  de	  recolzaments	  al	  voltant	  de	  

4x2m).	  Qualsevol	  element	  de	  fonamentació	  deurà	  desplantar-‐se	  superant	  eventuals	  nivells	  de	  

cobertura	  superficial	  o	  replè,	  que	  en	  present	  treball	  es	  detecten	  amb	  espessors	  de	  0,4-‐0,6m.	  

7.2.	  	  Expansivitat,	  nivell	  freàtic	  i	  agressió	  química	  a	  la	  fonamentació.	  

1.	   	   No	   s’assajat	   però	   els	  materials	   del	   nivell	   H2	   es	   consideren	   no	   agressius	   al	   formigó	   de	   la	  

fonamentació	  per	  presència	  de	  sulfats.	  

2.	  	  No	  s’ha	  detectat	  la	  presència	  d’aigües	  freàtiques	  a	  data	  d’execució	  dels	  treballs	  de	  camp.	  
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APÈNDIX	  	  1	  
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Imatge	  3.	  	  Perfil	  litològic	  
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FOTOGRAFIES	  

	  

	  
Foto1:	  Emplaçament	  de	  la	  sonda	  en	  el	  punt	  de	  sondeig.	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  

	  
Foto	  2:	  Caixa	  porta	  testics	  del	  sondeig	  S6.	  Caixa	  1	  
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Foto	  3:	  Caixa	  porta	  testics	  del	  sondeig	  S6.	  Caixa	  2	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  

	  
Foto	  4:	  Caixa	  porta	  testics	  del	  sondeig	  S6.	  Caixa	  3	  
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1.	  	  CLIMATOLOGIA	  

1.1.	  	  	  Introducció	  

En	   el	   present	   annex	   es	   desenvolupa	   l’estudi	   climatològic	   que	   ha	   permès	   caracteritzar	   els	  

principals	  trets	  climàtics	  de	  la	  ciutat	  de	  Palma,	  així	  com	  el	  del	  seu	  voltant.	  

Per	   la	   realització	   d’aquest	   s’han	   recopilat	   les	   dades	   de	   l’estació,	   B-‐228	   “Palma-‐Centre	  

meteorològic”.	  

1.2.	  	  Dades	  climatològiques	  generals	  

En	   aquest	   apartat	   s’analitzen	   les	   principals	   variables	   climatològiques	   disponibles	   amb	   el	   fi	  

d’obtenir	  unes	  classificacions	  climàtiques	  de	  la	  zona	  objecte	  del	  present	  projecte.	  

Les	  dades	  s’han	  obtingut	  a	  partir	  de	  les	  següents	  fonts	  documentals:	  

-‐ Instituto	   Nacional	   de	   Meteorologia.	   S’ha	   recopilat	   el	   conjunt	   de	   variables	  

meteorològiques	   més	   complexes	   i	   actualitzades	   existents	   de	   les	   estacions	  

climatològiques	  de	  la	  zona.	  

-‐ Ministerio	  de	  Medio	  Ambiente.	  

-‐ Ministerio	  de	  Fomento	  

-‐ Conselleria	  de	  Medi	  Ambient,	  Govern	  Balear.	  

En	  concret	  s’han	  analitzat	  les	  següents	  variables	  climàtiques:	  

-‐ Temperatura	   mitjana,	   temperatura	   màxima,	   temperatura	   mínima	   i	   temperatura	  

mitjana	  de	  les	  anteriors.	  

-‐ Número	  mitjà	  de	  dies	  de	  temperatura	  màxima	  i	  mínima.	  

-‐ Precipitació	  mensual.	  

-‐ Número	  mitjà	  de	  dies	  de	  precipitació,	  de	  neu,	  de	  calabruix,	  de	  boira,	  nugosos,	  de	  cels	  

coberts	  i	  oberts.	  

-‐ Ratxes	  màximes	  de	  vent,	  número	  mitjà	  de	  dies	  amb	  ratxa	  màxima	  de	  vent	  (>=55	  km/h,	  

>=91	  km/h)	  i	  recorregut	  mensual	  del	  vent	  en	  km.	  

-‐ Número	  mitjà	  mensual	  d’hores	  de	  sol,	  número	  mitjà	  de	  dies	  d’insolació,	  respecte	  a	  la	  

teoria	  (<=20%,	  >=80%).	  

-‐ Humitat	  relativa,	  la	  tensió	  de	  vapor	  i	  pressió	  de	  hPa.	  
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1.3.	  	  Estacions	  meteorològiques	  

S’han	  consultat	  les	  dades	  de	  la	  següent	  estació	  climatològica:	  

Nº	   ESTACIÓ	   TIPUS	   LONGITUT	   LATITUT	   ALTITUT	  
(m)	   PERIODE	   ANYS	  

DISPONIBLES	  

B-‐
228	  

Palma-‐
Centre	  

meteorològic	  
C	   02-‐37-‐35	  

W	  
39-‐33-‐20	  

N	   3	   1971/2000	   30	  

	  

Les	  dades	  meteorològiques	  s’han	  obtingut	  de	  la	  publicació	  “Valores	  normales	  i	  estadísticos	  de	  

observatorios	  meteorológicos	  principales.(1971-‐200).	  Volumen	  3.	  Cataluña,	  Valencia,	  Murcia	  e	  

Illes	   Balears”,	   editado	   por	   la	   Dirección	   General	   del	   Instituto	   Nacional	   de	   Meteorología	   del	  

Ministerio	  de	  Medio	  Ambiente.	  

1.4.	  	  Dades	  

A	  continuació	  s’analitzen	  les	  dades	  de	  les	  variables	  climàtiques	  estudiades,	  obtingudes	  a	  partir	  

de	  la	  l’estació	  climàtica	  ja	  esmentada:	  

1.4.1.	  	  Temperatura	  

La	  temperatura	  mitjana	  més	  alta	  està	  al	  voltant	  dels	  26ºC	  obtinguda	  durant	  els	  mesos	  de	  juliol	  

i	  agost	  i	  la	  temperatura	  mitjana	  mínima	  és	  de	  12,5ºC	  en	  els	  mesos	  de	  desembre	  i	  gener.	  

La	   temperatura	   màxima	   absoluta	   registrada	   ha	   estat	   de	   38ºC	   al	   més	   de	   juliol,	   en	   canvi,	   la	  

temperatura	  mínima	  absoluta	  registrada	  ha	  estat	  de	  0,6ºC	  al	  mes	  de	  febrer.	  

La	  temperatura	  mitjana	  mensual	  oscil·∙la	  entre	  els	  valors	  de	  11,7ºC	  al	  mes	  de	  gener	  i	  els	  25,9ºC	  

del	  mes	  d’agost.	   El	  mateix	  mes	  d’agost,	   es	  dona	  el	  major	  nombre	  de	  dies	   amb	   temperatura	  

màxima	   major,	   31	   dies	   amb	   temperatura	   màxima	   major	   o	   igual	   a	   25ºC	   i	   12	   dies	   amb	  

temperatura	  major	  o	  igual	  a	  30ºC.	  

La	  temperatura	  mínima	  es	  major	  o	  igual	  a	  18ºC	  des	  de	  el	  mes	  de	  maig	  fins	  a	  octubre,	  donant-‐

se	  el	  cas	  màxim	  els	  mesos	  de	  juliol	  i	  agost	  en	  que	  es	  superen	  els	  31	  dies	  del	  mes.	  

1.4.2.	  	  Precipitacions	  

Les	  precipitacions	  mensuals	  mitjana	  presenta	  un	  mínim	  al	  mes	  de	  juliol	  amb	  una	  precipitació	  

mitjana	   de	   5,1mm	   i	   un	  màxim	   a	   l’octubre	   amb	   68,2mm.	   El	   juliol	   també	   és	   el	  mes	   que	   plou	  

menys	  dies	  i	  l’octubre	  el	  que	  més.	  
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El	   número	   mitjà	   de	   dies	   de	   neu	   i	   calabruix	   és	   pràcticament	   nul,	   mentre	   que	   els	   dies	   amb	  

tempestes	  es	   localitzen	  a	   la	  primavera	   i	   final	  d’estiu	   i	  els	  de	  boira	  durant	   l’hivern.	  Els	  dies	  de	  

cels	  clars	  augmenten	  durant	   l’estiu,	  on	  es	  concentren	  la	  major	  part	  dels	  dies,	  mentre	  que	  els	  

dies	  nugosos	  o	  amb	  cels	  tapats	  sofreixen	  el	  procés	  aposat.	  

1.4.3.	  	  Vent	  

La	  màxima	  velocitat	  de	  la	  ratxa	  de	  vent	  es	  manté	  a	  una	  mitjana	  de	  100	  km/h,	  oscil·∙lant	  entre	  

70ºC	  i	  120ºC.	  El	  número	  de	  dies	  amb	  una	  velocitat	  de	  vent	  major	  a	  91	  km/h	  és	  mínim,	  mentre	  

que	  els	  dies	  amb	  ratxes	  de	  vent	  superiors	  a	  55	  km/h	  varia	  en	  funció	  de	   l’estació	  de	   l’any,	   les	  

màximes	  són	  a	  l’hivern	  i	  a	  principi	  de	  la	  primavera.	  

El	  major	  recorregut	  del	  vent	  es	  produeix	  als	  mesos	  de	  primavera,	  amb	  pics	  de	  5741	  i	  5768	  km	  

als	  mesos	  de	  març	  i	  abril,	  respectivament,	  són	  els	  més	  ventosos	  de	  l’any.	  

1.4.4.	  	  Actuació	  del	  sol	  

El	  mes	  amb	  més	  hores	  mensuals	  de	  sol	  correspon	  a	  juliol	  amb	  342,5	  hores.	  

També	  s’ha	  determinat	  que	  els	  dies	  de	  poca	  insolació	  són	  més	  freqüents	  a	  l’hivern	  i	  menors	  a	  

l’estiu,	  al	  contrari	  que	  els	  dies	  de	  major	  insolació,	  que	  arriba	  al	  seu	  pic	  el	  mes	  de	  juliol	  amb	  21	  

dies.	  

1.4.5.	  	  Humitat	  i	  tensió	  de	  vapor	  

La	  humitat	  relativa	  es	  manté	  constant	  al	  voltant	  dels	  70%,	  amb	  una	  variació	  de	  +/-‐	  3%.	  

El	  mes	  d’agost	   presenta	   la	  major	   tensió	  de	   vapor	  de	   l’any	   amb	  una	  mitjana	  de	  24,1	  hPa.	   La	  

pressió	  tant	  a	  l’estació	  com	  al	  nivell	  de	  la	  mar	  és	  manté	  amb	  valors	  similars,	  entre	  1014	  i	  1020	  

mbar.	  

	  

1.5.	  	  Classificació	  climàtica	  

L’objectiu	  de	   la	  classificació	  del	   clima	  és	  establir	   tipologies	  climàtiques,	  amb	   les	  quals	  definir	  

regions	   climàtiques	   i	   així	   caracteritzem	   la	   zona	   d’actuació.	   La	   gran	   majoria	   dels	   índexs	   de	  

classificació	  climàtica	  fan	  referència	  a	   la	   influència	  del	  clima	  sobre	  els	  vegetals	  de	  la	  zona.	  En	  

canvi,	  tenint	  en	  compte	  el	  nostre	  objectiu	  i	  el	  conjunt	  de	  dades	  del	  que	  disposem,	  es	  proposa	  

l’elaboració	  d’índexs	  climatics	  per	  obtenir	  la	  classificació	  de	  la	  nostra	  zona	  de	  projecte.	  
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1.5.1.	  	  Índexs	  climàtics	  

-‐	  Factor	  pluviomètric	  de	  Lang.	  Es	  defineix	  a	  partir	  de	  la	  següent	  expressió:	  

𝑓 · 𝑃 =
𝑃
𝑡
, 𝑠𝑎𝑏𝑒𝑛𝑡  

              𝑃 = 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó  𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑎  𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙  (𝑚𝑚)
𝑡 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎  𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑎  𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙  (º𝐶)

	  

FACTOR	  PLUVIOMÈTRIC	  DE	  LANG	  
ESTACIÓ	   T	  (ºC)	   f	  

B	  228	  P.C.	  Meteorológico	   17,22	   0,05807	  
	  

-‐	  Índex	  d’aridesa	  de	  Martone.	  L’expressió	  que	  la	  defineix	  és:	  

𝐼! =
𝑃

𝑡 + 10
, 𝑠𝑎𝑏𝑒𝑛𝑡  

              𝑃 = 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó  𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑎  𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙  (𝑚𝑚)
𝑡 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎  𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑎  𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙  (º𝐶)

	  

ÍNDEX	  D’ARIDESA	  
ESTACIÓ	   P	  (mm)	   T	  (ºC)	   Ia	  
B	  228	  P.C.	  

Meteorológico	   426,72	   17,22	   15,6767	  

	  

-‐	  Índex	  termopluviomètric	  de	  Dantin-‐Revenga.	  Es	  defineix	  com:	  

𝐼 =
100 · 𝑡
𝑃

, 𝑠𝑎𝑏𝑒𝑛𝑡  
              𝑃 = 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó  𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑎  𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙  (𝑚𝑚)

𝑡 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎  𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑎  𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙  (º𝐶)
	  

Les	  variables	  tenen	  la	  mateixa	  valoració	  que	  a	  l’índex	  d’aridesa.	  Segons	  l’índex	  obtingut	  estarà	  

a	   una	   zona	   humida,	   semiàrida,	   àrida	   o	   subdesèrtica.	   A	   continuació	   observem	   el	   resultat	  

obtingut:	  

ESTACIÓ	   P	  (mm)	   T	  (ºC)	   I	   Zona	  
B	  228	  P.C.	  

Meteorològic	   426,72	   17,22	   4,03543	   Àrida	  (Si	  3	  <	  I	  <	  6)	  
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2.	  	  HIDROLOGIA	  

2.1.	  	  Antecedents	  

Per	  l’estudi	  hidrològic	  del	  present	  projecte	  es	  determina	  una	  conca	  que	  engloba	  la	  totalitat	  de	  

la	  rotonda	  projectada	  i	  part	  dels	  seus	  ramals.	  

2.2.	  	  Període	  de	  retorn	  a	  considerar	  en	  el	  càlcul	  de	  cabals	  

Els	   períodes	   de	   retorn	   a	   utilitzar	   per	   el	   càlcul	   de	   cabdals	   segons	   indica	   la	   Instrucción	   5.2-‐IC	  

“Drenaje	  Superficial”	  per	  una	  IMD	  i	  el	  Plec	  de	  Prescripcions	  Tècniques	  d’aquest	  projecte	  són:	  

TIPUS	  D’ELEMENT	  DE	  DRENATGE	   PERÍODE	  DE	  RETORN	  
Elements	  de	  drenatge	  superficial	  de	  la	  plataforma	  i	  marges.	   25	  anys	  
Passos	  inferiors	  amb	  dificultat	  per	  desaiguar	  per	  gravetat.	   50	  anys	  
Obres	  de	  drenatge	  transversal.	   100	  anys	  
Comprovació	   de	   condicions	   de	   desaigua,	   erosió	   fluvial	   a	  
recolzaments	  de	  ponts,	  i	  a	  estructures	  de	  fonamentació	  difícil	  o	  
de	  cost	  elevat	  

500	  anys	  

	  

Tenint	  el	  cabdal	  de	  referència,	  per	  el	  qual	  s’ha	  de	  projectar	  un	  element	  de	  drenatge,	  el	  període	  

de	   retorn	   és	   la	   possibilitat	   de	   ser	   superat	   almenys	   una	   vegada	   de	   mitjana	   la	   precipitació	  

màxima	  durant	  un	  interval	  de	  temps.	  

El	  període	  de	  retorn	  s’escull	  segons	  l’element	  de	  drenatge	  estudiat,	  i	  en	  el	  nostre	  cas	  és	  de	  25	  

anys,	  ja	  que	  es	  tracta	  d’elements	  de	  drenatge	  superficial	  de	  la	  plataforma	  i	  marges,	  tal	  i	  com	  es	  

pot	  observar	  a	  la	  taula	  superior.	  

2.3.	  	  Temps	  de	  concentració	  

El	  temps	  de	  concentració	  s'ha	  determinat	  segons	  allò	  exposat	  a	  la	  Instrucció	  de	  Carreteres	  5.2-‐

IC	  “Drenaje	  Superficial”.	  

Per	  al	  càlcul	  dels	  cabals,	  a	  desguassar	  per	  cunetes,	  procedents	  de	  la	  plataforma	  i	  dels	  talussos	  

sol	  emprar-‐se	  un	  temps	  de	  concentració	  de	  5	  a	  10	  minuts	  amb	  recorreguts	  d'aigua	  de	  30	  a	  150	  

metres	  en	  zones	  pavimentades.	  

Però	  és	  important	  indicar	  que	  les	  pluges	  amb	  temps	  de	  concentració	  menors	  a	  10	  min,	  no	  són	  

representatives,	   ja	  que	   les	   intensitats	  s’amplifiquen	   induint	  a	  error	   les	  dades	  obtingudes.	  Per	  

això,	  s’estableix	  com	  a	  criteri,	  que	  com	  a	  valor	  mínim	  de	  temps	  de	  concentració	  es	  considera	  	  

Tc	  =	  10	  min.	  
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Per	  tant,	  el	  temps	  de	  concentració	  és	  Tc	  =	  10	  min.	  

2.4.	  	  Coeficient	  d’escolament	  

El	   coeficient	   d’escolament	   es	   defineix	   com	   la	   proporció	   de	   la	   component	   superficial	   de	   la	  

precipitació	   d'intensitat	   I,	   i	   depèn	   de	   la	   raó	   entre	   la	   precipitació	   diària,	   Pd,	   corresponent	   al	  

període	  de	  retorn	  i	  el	  llindar	  d’escolament	  Po(mm),	  a	  partir	  del	  qual	  s'inicia	  aquesta.	  

El	   coeficient	   d’escolament	   tindrà	   un	   valor	  màxim	   de	   1.	   I	   variarà	   segons	   la	   superfície	   per	   on	  

discorri	  l’aigua.	  

En	  el	  nostre	  cas,	  tindrem	  un	  coeficient	  d’escolament	  de	  C=0,707,	  que	  es	  justifica	  a	  l’apartat	  de	  

drenatge.	  

2.5.	  	  Anàlisi	  pluviomètric	  

2.3.1.	  	  Introducció	  

En	   aquest	   apartat	   es	   determinarà	   el	   valor	  màxim	   en	   24	   hores	   per	   els	   diferents	   períodes	   de	  

retorn	  empleats.	  	  

Per	  la	  determinació	  de	  la	  pluja	  per	  cada	  període	  de	  retorn	  es	  segueix	  la	  metodologia	  exposada	  

a	  continuació.	  

2.3.2.	  	  Precipitacions	  obtingudes	  de	  les	  estacions	  

Les	  dades	  obtingudes	  provenen	  de	  l’estació	  B-‐228,	  d’on	  s’extreuen	  les	  màximes	  precipitacions	  

diàries	  anuals	  dels	  quadres	  de	  precipitacions	  obtinguts	  per	  aquesta.	  

A	  continuació	  es	  pot	  veure	  una	  gràfica	  amb	  el	  percentatge	  de	  màxims	  anuals	  en	  anys	  complets	  

per	  valor	  (mm).	  

	  
Imatge1.	  Porcentatge	  de	  màxims	  anuals	  per	  varia	  valors	  en	  mm.	  	  

Estación pluviométrica:  B228A  Palma Urania  (Baleares)

Coordenadas UTM Huso 31 (m)    X: 470,200    Y: 4,381,800    Cota: 36

Serie observada de precipitación máxima diaria (mm) Origen de los datos: INM. C. Met. en Illes Balears

Datos disponibles para la estación

La serie comienza en Enero de 1960 y finaliza en Diciembre de 1991.  Período bruto: 32 años naturales. Se dispone de 32 (100.00%)

Se dispone de 373 meses con dato de un total de 384 (97.14%).  Se dispone de 25 años completos de un total de 32 (78.13%)

Disponibilidad de datos mensuales

19911991199019891988198819871986198619851984198419831982198219811980198019791978197819771976197519751974197319731972197119711970196919691968196719671966196519651964196319621962196119601960

Disponibilidad de datos anuales (años naturales)

199219911991199019891988198819871986198619851984198419831982198219811980198019791978197819771976197519751974197319731972197119711970196919691968196719671966196519651964196319621962196119601960

Estadística básica de la serie anual de valores completos

Nº de valores de la serie anual completa: 25

Media de valores naturales (y de logaritmos) 47.708 / 1.649

Desv. típica de valores naturales (y de logaritmos) 19.696 / 0.158

Asimetría de valores naturales (y de logaritmos) 2.168 / 0.805

Distribución de la serie de máximos anuales en años completos por valor

Máximos anuales inferiores a 25 mm: 1 (4.00%)

Máximos anuales entre 25 y 50 mm: 16 (64.00%)

Máximos anuales entre 50 y 75 mm: 6 (24.00%)

Máximos anuales entre 75 y 100 mm: 1 (4.00%)

Máximos anuales entre 100 y 125 mm: 1 (4.00%)

Máximos anuales entre 125 y 150 mm: 0 (0.00%)

Máximos anuales entre 150 y 175 mm: 0 (0.00%)

Máximos anuales entre 175 y 200 mm: 0 (0.00%)

Máximos anuales superiores a 200 mm: 0 (0.00%)

Porcentaje de máximos anuales por valor (mm)

<25 25-50 50-75 75-100 100-125 125-150 150-175 175-200 >200

4

64

24

4 4
0 0 0 0

Distribución de la serie de máximos anuales en años completos por mes en que se produjeron

Máximos del año en Enero: 2 (8.00%)

Máximos del año en Febrero: 1 (4.00%)

Máximos del año en Marzo: 1 (4.00%)

Máximos del año en Abril: 1 (4.00%)

Máximos del año en Mayo: 1 (4.00%)

Máximos del año en Junio: 1 (4.00%)

Máximos del año en Julio:  (0.00%)

Máximos del año en Agosto:  (0.00%)

Máximos del año en Septiembre: 6 (24.00%)

Máximos del año en Octubre: 7 (28.00%)

Máximos del año en Noviembre:  (0.00%)

Máximos del año en Diciembre: 5 (20.00%)

Porcentaje de máximos anuales por mes

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

8

4 4 4 4 4

0 0

24

28

0

20
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A	  partir	  de	  la	  gràfica	  s’obtenen	  els	  següents	  resultats:	  

Màxims	  anuals	  inferiors	  a	  25	  mm:	  4%	  

Màxims	  anuals	  entre	  25	  i	  50	  mm:	  64%	  

Màxims	  anuals	  entre	  50	  i	  75	  mm:	  24%	  

Màxims	  anuals	  entre	  75	  i	  100	  mm:	  4%	  

Màxims	  anuals	  entre	  100	  i	  125	  mm:	  4%	  

Però	   alhora	   de	   determinar	   la	   intensitat	   màxima,	   necessitarem	   determinar-‐ho	   a	   partir	   del	  

període	  de	  retorn,	  que	  com	  ja	  hem	  comentat	  abans,	  és	  de	  25	  anys.	  

S’han	   consultat	   mapes	   de	   precipitació	   diària	   esperada	   a	   l’illa	   de	   Mallorca	   per	   a	   diferents	  

períodes	  de	   retorn.	  A	  continuació,	  es	  pot	  observar	  el	  mapa,	  a	  on	   s’ha	   senyalat	  el	  punt	  de	   la	  

projecció	  del	  present	  projecte	  i	  s’observa	  que	  la	  precipitació	  màxima	  diària	  per	  a	  un	  període	  de	  

reton	  de	  25	  anys	  és	  de	  90	  mm:	  

 
Imatge	  2.	  Mapa	  d’isohietes	  de	  precipitacions	  màximes	  diàries	  per	  un	  T=25.	  
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3.	  	  DRENATGE	  

En	  aquest	  apartat	  es	  descriurà	  el	  disseny	  i	  el	  procediment	  de	  càlcul	  seguit	  per	  dimensionar	  el	  

drenatge	  d’aigües	  pluvials	  que	  es	  produiran	  a	  la	  zona	  de	  projecte.	  	  

3.1	  	  Criteris	  de	  disseny	  

A	  la	  Instrucción	  5.2-‐IC	  “Drenaje	  Superficial”,	  es	  determinen	  alguns	  factors	  i	  condicionants	  que	  

s’han	  de	  complir.	  

-‐ La	  pendent	  màxima	  dels	  col·∙lectors	  serà	  d’un	  5,5%	  mentre	  que	  la	  mínima	  serà	  del	  
1,5%.	  

-‐ La	  velocitat	  màxima	  de	  circulació	  de	  l’aigua	  de	  les	  pluvial	  serà	  d’entre	  6	  i	  4,5	  m/s.	  

-‐ També	  es	  limitarà	  una	  velocitat	  mínima	  en	  pluvials,	  que	  és	  de	  1,5	  m/s.	  

-‐ S’ha	  d’assegurar	  un	  reblert	  mínim	  d’1,5	  m	  per	  sobre	  dels	  col·∙lectors,	  però	  com	  a	  
màxim	  podrà	  arribar	  als	  4,5	  m.	  

3.2.	  	  Clavegueram	  d’aigües	  pluvials	  

La	  xarxa	  de	  clavegueram	  de	  recollida	  d’aigües	  pluvials	  s’ha	  dimensionat	  en	  base	  a	  les	  dades	  de	  

pluja	  obtingudes	  a	  partir	  de	  l’estació	  B-‐228,	  situada	  a	  Palma	  de	  Mallorca	  i	  a	  partir	  dels	  mapes	  

de	  precipitació	  diària	  esperada	  a	  l’illa	  de	  Mallorca,	  depenent	  del	  seu	  període	  de	  retorn.	  

La	  recollida	  de	  les	  aigües	  pluvials	  es	  farà	  mitjançant	  embornals	  que	  es	  col·∙locaran	  al	  voltant	  del	  

perímetre	  interior	  de	  la	  rotonda	  i	  a	  un	  costat	  a	  l’inici	  dels	  ramals	  de	  Palma,	  Son	  Espases,	  Son	  

Sardina	  i	  Sóller.	  Més	  endavant	  es	  desenvolupa	  la	  solució	  adoptada.	  

3.3.	  Càlculs	  de	  xarxa	  

El	  dimensionament	  del	  diàmetre	  de	  les	  canonades	  es	  farà	  a	  partir	  d’un	  estudi	  de	  la	  conca,	  

obtenint	  el	  cabal	  màxim	  per	  a	  un	  període	  de	  retorn	  de	  25	  anys	  mitjançant	  el	  mètode	  racional.	  

La	  fórmula	  que	  aproxima	  el	  cabal	  és	  la	  següent:	  

𝑄 =
𝐶 · 𝐼 · 𝐴
3600

	  

On	  cadascun	  dels	  termes	  es	  defineixen	  com:	  

𝐶 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡  𝑑′𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡	  

𝐼 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡  𝑑𝑒  𝑝𝑙𝑢𝑗𝑎  𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎  𝑝𝑒𝑟  𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑒  𝑑𝑒  𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛  𝑑𝑒  25𝑎𝑛𝑦𝑠  (
𝑚𝑚
ℎ
)	  
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𝑄 = 𝐶𝑎𝑏𝑎𝑙   𝑙 𝑠 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  𝐴 = À𝑟𝑒𝑎  𝑑𝑒  𝑙𝑎  𝑐𝑜𝑛𝑐𝑎 𝑚! 	  

Anteriorment,	   hem	  estipulat	   factors	   hidrològics	   importants	   per	   el	   càlcul.	   Aquest	   paràmetres	  

eren:	  

-‐ Temps	  de	  retorn:	  25	  anys.	  

-‐ La	  precipitació	  màxima	  diària	  per	  un	  període	  de	  retorn	  de	  25	  anys	  és	  de	  90	  mm.	  

-‐ Temps	  de	  concentració	  és	  Tc	  =	  10	  min.	  

Ja	  definida	  la	  conca,	  calculem	  la	  seva	  àrea.	  A=14.477,6961	  m2.	  

Ara,	   ens	   disposem	   a	   calcular	   el	   coeficient	   d’escolament,	   el	   qual	   s’aproximarà	   segons	   les	  

proporcions	   entre	   les	   àrees	   de	   les	   zones	   dels	   vials	   i	   les	   zones	   verdes.	   Es	   farà	   una	   mitjana	  

ponderada	  tenint	  en	  compte	  que	  el	  coeficient	  d’escolament	  dels	  vials	  serà	  de	  0,9,	   ja	  que	  són	  

molt	  impermeables	  i	  el	  de	  les	  zones	  verdes	  (les	  illetes)	  de	  0,3,	  ja	  que	  són	  els	  mes	  permeables.	  

A	  continuació,	  es	  poden	  comprovar	  els	  resultats	  obtinguts:	  

TIPUS	  DE	  ZONA	   ÀREA	  (A)	   COEF.	  D’ESCOLAMENT	  (C)	   Ci=C·∙A	  

Vials	   10747,011	   0,9	   9672,31	  

Illetes	   5081,077	   0,3	   1524,323	  

TOTAL	   15828,088	   	   0,707	  

	  

Per	  tant,	  obtenim	  un	  valor	  del	  coeficient	  d’escolament	  de	  C=0,707.	  

A	  partir	  del	  valor	  de	  la	  precipitació	  màxima	  diària	  (Pd),	  s’ha	  obtingut	  la	  precipitació	  màxima	  de	  

pluja	  en	  una	  hora	  mitjançant	  la	  relació	  establerta	  per	  J.R.Témez:	  

𝐼!
𝐼!
= 11	  

Aquesta	  relació	  a	  les	  Illes	  Balears	  pot	  variar	  entre	  11	  i	  12.	  Finalment,	  s’han	  realitzant	  els	  càlculs	  

igualant	  la	  relació	  a	  11.	  

Sabent	  que	  la	  intensitat	  diària	  (Id)	  es	  pot	  calcular	  a	  partir	  de	  la	  precipitació	  màxima	  (Pd):	  

𝐼! =
𝑃!
24

=
90
24

= 3,75  𝑚𝑚 ℎ	  

Finalment	  s’obté	  la	  intensitat	  màxima	  en	  una	  hora	  (I1):	  
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𝐼! = 11 · 𝐼! = 11 · 3,75 = 41,75  𝑚𝑚 ℎ	  

El	  dimensionament	  es	  farà	  en	  base	  a	  una	  durada	  de	  pluja	  igual	  al	  temps	  de	  concentració	  de	  la	  

conca	  ja	  que	  les	  recomanacions	  per	  a	  la	  redacció	  de	  projectes	  de	  sanejament	  indiquen	  que	  els	  

períodes	  de	  pluja	  que	   s’acostumen	  a	  produir	  a	   les	   Illes	  Balears	  amb	  una	  durada	   igual	  o	  més	  

gran	  al	  temps	  de	  concentració	  donen	  cabals	  constants	  en	  el	  punt	  de	  càlcul.	  

Per	  conèixer	  la	  intensitat	  mitjana	  màxima	  (In)	  a	  utilitzar	  per	  al	  càlcul	  del	  cabal	  de	  disseny,	  s’ha	  

consultat	   els	   gràfic	   d’estudi	   de	   les	   precipitacions	   de	   curta	   durada	   enregistrades	   per	   xarxes	  

d’estacions	  pluviomètriques.	  Si	  s’observa	  el	  següent	  gràfic,	  per	  una	  corba	  aproximada	  de	  41,75	  

mm/h	   i	   amb	   una	   durada	   de	   10	  min,	   obtenim	   la	   intensitat	  mitjana	  màxima,	   que	   és	   de	   93,5	  

mm/h	  aproximadament:	  

 

Finalment,	  mitjançant	  la	  fórmula	  definida	  al	  principi	  per	  al	  càlcul	  del	  cabal:	  

𝑄 =
𝐶 · 𝐼 · 𝐴
3600

=
0,707 · 93,5 · 15828

3600
= 336,031   𝑙 𝑠	  

El	   dimensionament	   dels	   diàmetres	   dels	   col·∙lectors	   s’ha	   fet	   amb	   la	   fórmula	   de	  Manning,	   que	  
defineix	  el	  cabal	  com:	  

𝑄 =
𝐴 · 𝑅!

!
! · 𝐼! !
𝑛

	  

On	  sabem	  que	  cadascun	  dels	  termes	  es	  defineixen	  com:	  
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𝐴 = 𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó  𝑑′𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎 𝑚! 	  

𝑅! =
𝐴
𝑃
  𝑅𝑎𝑑𝑖  ℎ𝑖𝑑𝑟à𝑢𝑙𝑖𝑐  (𝑜𝑛  𝑃 = 𝑝𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒  𝑚𝑢𝑙𝑙𝑎𝑡  𝑒𝑛  𝑚)	  

𝐼   = 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡 = 1,5%	  

𝑛 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜  𝑑𝑒  𝑚𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔  (𝑃𝑉𝐶  𝑐𝑜𝑟𝑟𝑢𝑔𝑎𝑡) → 𝑛 = 0,009)	  

𝑄 = 𝐶𝑎𝑏𝑎𝑙   𝑙 𝑠 = 336,031𝑙 𝑠	  

	  

A	  partir	  d’aquestes	  dades	  i	  d’aquesta	  fórmula	  s’ha	  d’obtenir	  el	  diàmetre	  del	  tub	  de	  drenatge	  a	  

utilitzar.	  Comercialment	  es	  poden	  trobar	  vàries	  mides	  dels	  diàmetres,	  entre	  les	  que	  destaquen	  

de	  diàmetre	  nominal	  315mm,	  400mm,	  500mm,	  entre	  d’altres.	  	  

El	   resultat	  obtingut	  del	  diàmetre	  del	   tub	  de	  drenatge	  és	  que	  hem	  d’utilitzar	  un	  diàmetre	  de	  

380,9	  mm.	  Una	  vegada	  calculat	  el	  diàmetre,	  es	  determinarà	  quin	  tub	  comercial	  necessitarem.	  

Consultant	   diferents	   catàlegs,	   es	   determinen	   diferents	   diàmetres	   possibles	   per	   a	   la	   seva	  

col·∙locació,	  a	  continuació	  s’observen	  les	  seves	  	  característiques:	  

Diàmetre	  nominal	  (Dn)	  (mm)	   Espessor	  (mm)	   Diàmetre	  interior	  (mm)	  

400	   15,3	   369,4	  

500	   19,1	   461,8	  

	  

Com	  podem	  apreciar	  a	  la	  taula	  anterior,	  el	  diàmetre	  interior	  del	  tub	  de	  Dn=400	  mm	  és	  inferior	  

al	  resultat	  obtingut,	  a	  pesar	  de	  que	  el	  diàmetre	  nominal	  sigui	  superior.	  Per	  tant,	  per	  estar	  del	  

costat	  de	  la	  seguretat	  utilitzarem	  un	  col·∙lector	  de	  Dn=500	  mm.	  

Per	  tant,	  al	  final	  col·∙locarem	  una	  xarxa	  de	  drenatge	  amb	  una	  combinació	  de	  tubs	  de	  PVC	  amb	  

diàmetres	   de	   315mm	   a	   les	   zones	   de	   la	   conca	   més	   allunyades,	   de	   400mm	   	   a	   les	   zones	   de	  

transició	  fins	  arribar	  al	  tub	  de	  desembocadura	  al	  torrent	  que	  tindrà	  un	  diàmetre	  de	  500mm.	  

Al	  document	  2,	  Plànols,	  es	  pot	  consultar	  la	  xarxa	  de	  drenatge	  instal·∙lada	  a	  l’obra	  executada.	  

	  

3.4	  	  POUS	  DE	  REGISTRE	  
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El	  pou	  de	  registre	  és	  una	  arqueta	  visitable	  a	  certa	  de	  profunditat.	  És	  un	  element	  fonamental,	  ja	  

que	  serveix	  per	  connectar	  els	  tubs	  entre	  ells	  quan	  porten	  direccions	  diferents	   i	  així	  crear	  una	  

intersecció	  a	  la	  base	  del	  pou.	  	  	  

El	   pou	   de	   registre	   està	   compost	   per	   la	   base	   del	   pou,	   els	  mòduls	   de	   creixement	   o	   anells	   i	   el	  

mòdul	   cònic	   superior.	   Les	   dimensions	   mínimes	   del	   seu	   interior	   seran	   de	   80x40cm	   per	  

profunditats	   inferiors	  o	   iguals	  d’1,50m.	  Per	  a	  profunditats	   superiors	   serà	  necessari	  un	  ample	  

mínim	  d’1m	  i	  una	  tapa	  de	  60cm	  de	  diàmetre.	  

En	   el	   nostre	   cas	   construirem	   pous	   d’1,5m	   de	   profunditat	   amb	   un	   diàmetre	   d’1m.	   Aquestes	  

mides	  poden	  variar	  segons	  les	  necessitats	  del	  cas.	  	  

Un	  altre	  aspecte	  a	  tenir	  en	  compte	  és	  el	  deixar	  un	   llit	  d’entre	  20	   i	  30	  cm	  per	  sota	  de	   la	  cota	  

inferior	   final	   dels	   tubs	   en	   el	   punt	   d’arribada	   per	   motius	   de	   seguretat,	   o	   per	   si	   s’hagués	   de	  

realitzar	  algun	  canvi.	  

	  

	  

	  

	  

3.5.	  	  EMBORNALS	  

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
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Prejea , fabrica pozos de registro de hormigón armado para su uso en 

instalaciones de conducciones de drenaje o saneamiento sin presión aunque 

ocasionalmente deban soportar pequeñas presiones, para lo cual tiene en 

cuenta las características técnicas recomendadas por la Norma UNE 127917 y 

ASTM. 
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Reixes	  col·∙locades	  al	  costats	  de	  les	  vorades	  a	  les	  calçades	  que	  s’encarreguen	  de	  recollir	  l’aigua	  

de	  la	  pluja	  que	  cau	  sobre	  el	  paviment.	  És	  important	  que	  hi	  hagi	  una	  certa	  distància	  entre	  ells	  

per	  repartir-‐se	  millor	  la	  conca,	  ja	  que	  són	  les	  encarregades	  de	  recollir	  l’aigua	  i	  transportar-‐la	  als	  

col·∙lectors.	  

La	  pendent	  del	  carrer	   influeix	  molt	  en	   la	  capacitat	  de	  recollida	  de	   l’embornal,	   ja	  que	  a	  major	  

pendent	  menor	  recollida	  d’aigua	  és	  capaç	  de	  fer.	  Per	  tant,	  es	  suposa	  que	  un	  embornal	  sense	  

pendent	  del	  carrer	  pot	  arribar	  a	  recollir	  20	   l/s.	  En	  el	  nostre	  cas,	   la	  pendent	  variarà	  segons	  el	  

ramal	  i	  la	  rotonda,	  però	  variarà	  d’entre	  un	  0,5%	  fins	  el	  2,5%.	  

Al	  document	  2,	  Plànols,	  es	  pot	  consultar	  la	  xarxa	  de	  drenatge	  instal·∙lada	  a	  l’obra	  executada,	  a	  

on	  es	  poden	  apreciar	  la	  col·∙locació	  dels	  embornals	  al	  llarg	  de	  la	  conca.	  
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1.	  	  	  INTRODUCCIÓ	  

En	   el	   present	   annex	   es	   defineixen	   els	   eixos	   que	   s’han	   utilitzat	   per	   a	   l’execució	   de	   la	   nova	  

rotonda	  i	  la	  modificació	  dels	  ramals	  i	  dels	  carrils	  zero.	  	  

Per	  dur	  a	  terme	  l’alternativa	  escollida	  s’han	  realitzat	  vàries	  modificacions	  del	  traçat	  en	  planta	  

com	   en	   alçat,	   fins	   obtenir	   l’alternativa	   més	   adequada	   per	   solucionar	   els	   problemes	   que	   es	  

plantejaven	  inicialment.	  

Per	   a	   la	   realització	   del	   traçat	   dels	   ramals	   i	   de	   la	   rotonda	   s’han	   consultat	   la	   Norma	   3.1-‐IC	  

“Trazado”	  i	  la	  “Recomendaciones	  sobre	  glorietas”	  del	  Ministerio	  de	  Fomento,	  del	  1999.	  

	  

2.	  	  TRAÇAT	  EN	  PLANTA	  I	  ALÇAT	  

2.1	  	  Definició	  dels	  eixos	  

Per	   a	   la	   realització	   del	   traçat	   ha	   estat	   necessari	   la	   definició	   d’uns	   eixos.	   Aquests	   han	   sigut	  

definits	  geomètricament	  i	  es	  resumeixen	  en	  el	  següent	  quadre,	  a	  on	  s’indica	  la	  nomenclatura	  

rebuda	  segons	  al	  ramal	  i	  la	  llargada	  d’aquests.	  

EIX	   LONGITUD	  

Eix	  0-‐Rotonda	   219,911	  m	  

Eix	  1-‐Son	  Castelló	   192,97	  m	  

Eix	  2-‐Palma	   209,63	  m	  

Eix	  3-‐Son	  Espases	   171,55	  m	  

Eix	  4-‐	  Son	  Sardina	   60	  m	  

Eix	  5-‐Sóller	   83,78	  m	  

Eix	  6-‐	  Carril	  zero	  Son	  Castelló-‐	  Sóller	   99,21	  m	  

	  

2.2	  	  Traçat	  en	  planta	  

El	   present	   projecte	   contempla	   la	   construcció	   d’una	   nova	   rotonda	   pràcticament	   a	   la	  mateixa	  

cota	   que	   la	   ja	   existent,	   per	   millorar	   la	   fluïdesa	   del	   trànsit	   i	   disminuir	   els	   temps	   d’espera	   a	  

l’entrada	  d’aquesta.	  	  
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En	  l’alternativa	  escollida,	  es	  conserven	  els	  5	  ramals	  d’entrada	  i	  de	  sortida	  a	  la	  rotonda	  però	  es	  

modificarà	   la	   	   seva	   curvatura	   d’entrada	   i	   el	   seu	   traçat	   per	   a	   l’entroncament	   amb	   la	   nova	  

rotonda.	  

El	   radi	   de	   la	   illa	   central	   de	   la	   nova	   rotonda	   serà	   de	   30,5m	  mentre	   que	   el	   radi	   interior	   de	   la	  

rotonda	  existent	  és	  de	  20m.	  

També	  es	  projecten	  3	  carrils	  zero.	  Hi	  ha	  dos	  ja	  existents,	  un	  no	  modifica	  el	  seu	  traçat	  mentre	  

que	  l’altre	  millora	  la	  seva	  traçabilitat	  i	  se	  li	  afegeix	  un	  carril	  d’incorporació.	  El	  tercer	  carril	  zero	  

es	  construeix	  per	  intentar	  disminuir	  la	  quantitat	  de	  tràfic	  a	  l’eix	  de	  la	  rotonda	  existent.	  

A	  continuació	  es	  pot	  observar	  una	  imatge	  dels	  eixos	  projectats	  al	  present	  projecte:	  
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En	   tots	   els	   casos	   possibles	   s’ha	   intentat	   cumplir	   les	   especificacions	   de	   la	   Norma	   3.1-‐IC	  
“Trazado”	   i	   la	   “Recomendaciones	   sobre	   glorietas”	   del	  Ministerio	   de	   Fomento,	   del	   1999.	   Per	  
l’execució	  d’aquesta	  s’han	  projectat	  els	  següents	  tipus	  d’aliniacions:	  

-‐ Aliniacions	  rectes.	  
-‐ Aliniacions	  circulars.	  
-‐ Corbes	  de	  transició	  o	  clotoides.	  

Amb	  la	  bona	  combinació	  d’aquestes	  s’ha	  aconseguit	  el	  traçat	  de	  la	  rotonda	  projectada.	  

Les	  característiques	  geomètriques	  més	  importants	  del	  traçat	  projectat	  són:	  

2.1.1	  	  Eix	  0-‐Rotonda	  

La	  rotonda	  té	  un	  radi	  interior	  de	  30,5	  m	  i	  està	  centrada	  a	  l’eix	  de	  la	  Carretera	  de	  Sóller	  i	  al	  Camí	  

dels	  Reis,	  però	   l’eix	  circular	  té	  un	  radi	  de	  35	  m	  que	  correspon	  a	   la	   línia	  de	  separació	  entre	  el	  

primer	  i	  el	  segon	  carril	  interior.	  

La	   seva	   plataforma	   estàndard	   està	   formada	   per	   3	   carrils	   de	   4m	   d’amplada	   amb	   un	   voral	  

interior	  de	  0,5	  m	  i	  un	  voral	  exterior	  de	  1,5	  m.	  

2.1.2	  	  Eix	  1-‐	  Son	  Castelló	  

L’eix	  coincideix	  amb	   la	   línia	  de	  separació	  de	  sentits	  del	  ramal	   i	  s’utilitza	  per	  entroncar	  el	  nou	  

inici	  de	  ramal	  amb	  el	  ja	  existent.	  L’eix	  s’inicia	  per	  mitjà	  d’una	  corba	  de	  105	  m	  de	  radi,	  després	  

amb	  un	  altra	  corba	  de	  228m	  de	  radi	  i	  finalment	  amb	  una	  alineació	  de	  39m.	  

La	  plataforma	  estàndard	  està	  formada	  per	  2	  carrils+1	  carril	  d’incorporació	  de	  3,5	  m	  per	  sentit	  +	  

voral	  d’1,5	  m	  en	  sentit	  a	  la	  rotonda	  i	  vorada	  o	  vorera	  en	  sentit	  al	  polígon.	  

2.1.3	  	  Eix	  2-‐Palma	  

L’eix	   coincideix	   amb	   la	   mitjana	   de	   separació	   de	   sentits.	   S’ha	   utilitzat	   per	   entroncar	   la	   nova	  

construcció	   amb	   el	   vial	   existent.	   L’eix	   s’inicia	   amb	   una	   alineació	   de	   51	  m,	   amb	   el	   posterior	  

enllaç	  amb	  una	  corba	  de	  170	  m	  de	  radi	  i	  una	  altra	  alineació	  final.	  

La	   plataforma	   estàndard	   està	   composta	   per	   2	   carrils+1	   carril	   d’incorporació	   de	   3,5	  m,	   a	   un	  

costat	  hi	  ha	  vorera	  i	  a	  l’altre	  voral.	  
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2.1.4	  	  Eix	  3-‐Son	  Espases	  

L’eix	   coincideix	   amb	   la	   línia	   de	   separació	  de	   sentits	   del	   ramal.	   S’ha	  utilitzat	   per	   entroncar	   la	  

nova	  construcció	  amb	  el	  vial	  existent.	  L’eix	  s’inicia	  amb	  una	  combinació	  de	  dues	  corbes	  de	  243	  

mi	  148	  m	  de	  radi	  respectivament,	  seguit	  d’una	  alineació	  i	  finalment	  una	  corba	  de	  radi	  485	  m.	  	  

La	  plataforma	  estàndard	  està	  compost,	  a	   l’entrada	  a	   la	   rotonda	  per	  dos	  carrils	  de	  3,5	  m	  *	  el	  

carril	  zero	  de	  4m	  +	  vorera	  i	  a	  l’altre	  sentit	  per	  2	  carrils	  de	  4m	  d’amplada	  més	  vorera.	  

2.1.5	  	  Eix	  4-‐	  Son	  Sardina	  

L’eix	   coincideix	   amb	   la	   línia	   de	   separació	  de	   sentits	   del	   ramal.	   S’ha	  utilitzat	   per	   entroncar	   la	  

nova	  construcció	  amb	  el	  vial	  existent.	  L’eix	   s’inicia	  amb	  una	  corba	  de	  29	  m	  de	  radi	   i	  després	  

amb	  una	  alineació	  de	  31	  m	  de	  distància.	  

La	  plataforma	  estàndard	  està	  composta	  per	  2	  carrils	  un	  en	  cada	  sentit,	  amb	  vorera	  a	  ambdós	  

sentits.	  

2.1.6	  	  Eix	  5-‐Sóller	  

L’eix	   coincideix	   amb	   la	   línia	   de	   separació	  de	   sentits	   del	   ramal.	   S’ha	  utilitzat	   per	   entroncar	   la	  

nova	  construcció	  amb	  el	  vial	  existent.	  

L’eix	  està	  compost	  per	  una	  corba	  de	  radi	  470	  m.	  

La	  plataforma	  estàndard	  està	  composta	  per	  2	  carrils	  de	  3,5m	  +	  voral	  de	  1,5	  m	  per	  sentit.	  

2.1.7	  	  Eix	  6-‐	  Carril	  zero	  Son	  Castelló-‐	  Sóller	  

L’eix	  es	  traçat	  al	  mig	  de	  l’amplada	  del	  carril	  .	  S’ha	  utilitzat	  per	  entroncar	  el	  carril	  zero	  amb	  els	  

ramals	  de	  Sóller	  i	  Son	  Castelló.	  

Està	  compost	  per	  un	  corba	  circular	  de	  radi	  52	  m.	  

La	  plataforma	  estàndard	  està	  composta	  per	  1	  carril	  de	  3,5	  m	  amb	  un	  voral	  interior	  d’1	  m	  i	  un	  

voral	  exterior	  d’1,5	  m.	  
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2.3	  	  Traçat	  en	  alçat	  

En	   el	   present	   apartat	   es	   defineixen	   els	   elements	   del	   traçat	   en	   alçat	   projectats	   al	   projecte,	  
sempre	  respectant	  les	  distàncies	  que	  es	  va	  establir	  en	  el	  traçat	  en	  planta.	  Per	  a	  la	  definició	  del	  
traçat	  a	  realitzar	  s’utilitzen	  dues	  tipologies	  d’elements:	  

-‐ Rasants	  d’inclinació	  en	  recta.	  
-‐ Corbes	  d’acord	  vertical.	  

A	  continuació,	  es	  definiran	  les	  característiques	  principals	  dels	  diferents	  eixos	  utilitzats:	  

2.3.1	  	  Rotonda	  

La	  nova	  rotonda	  està	  compresa	  dins	  d’un	  pla,	  amb	  una	  inclinació	  del	  2%	  en	  sentit	  Sóller-‐Palma.	  

El	   valor	   del	   paràmetre	   denominat	   Kv,	   radi	   de	   la	   circumferència	   osculatriu	   en	   el	   vèrtex	   de	   la	  
paràbola,	  serà	  5487,	  com	  a	  resultat	  de	  la	  unió	  de	  dues	  rasants	  rectes	  de	  110	  m	  de	  distància.	  

El	  punt	  més	  alt	  de	   la	  rotonda	  es	  troba	  a	   la	   intersecció	  de	   l’eix	  circular	  amb	  l’eix	  del	  ramal	  de	  
Sóller	  i	  el	  punt	  més	  baix	  al	  punt	  d’unió	  entre	  l’eix	  de	  Palma	  i	  el	  circular.	  

2.3.2	  	  Eix	  1-‐	  Son	  Castelló	  

La	  rasant	  d’aquest	  tram	  s’enllaça	  des	  de	  l’eix	  circular,	  que	  es	  determina	  a	  quina	  cota	  comença,	  
fins	   a	   la	   rasant	   existent	   del	   ramal	   de	   Son	   Castelló.	   Tindrà	   una	   pendent	   inicial	   del	   -‐2%	   per	  
enrasar-‐se	   amb	   la	   rasant	   actual	   i	   posteriorment	   del	   0,5%.	   Tindrà	   un	   valor	   del	   paràmetre	   de	  
4157.	  

2.3.3	  	  Eix	  2-‐Palma	  

La	   rasant	   d’aquest	   tram	   s’ajusta	   amb	   la	   cota	   l’eix	   circular	   i	   la	   de	   la	   rasant	   de	   la	   carretera	  
existent.	  

La	  pendent	   inicial	  d’aquest	  tram	  és	   	  de	   l’1%	  que	  posteriorment	  s’enllaçarà	  amb	  una	  pendent	  
de	  -‐1%.	  

2.3.4	  	  Eix-‐3	  Son	  Espases	  

La	   rasant	  d’aquest	   tram	   s’ajusta	   a	   la	   cota	  del	   punt	  d’unió	  entre	   l’eix	   i	   l’eix	   circular	   i	   la	   de	   la	  
rasant	  del	  Camí	  del	  Reis.	  

Té	  una	  pendent	  inicial	  de	  0,8%	  i	  el	  valor	  del	  paràmetre	  de	  4.991.	  

2.3.5	  	  Eix-‐4	  Son	  sardina	  

La	   rasant	   d’aquest	   tram	   s’ajusta	   a	   la	   cota	   del	   punt	   d’unió	   entre	   l’eix	   i	   l’eix	   circular	   i	   l’actual	  
rasant	  del	  Camí	  Passatemps.	  

Té	  una	  pendent	  	  inicial	  pronunciada	  per	  enrasar-‐se	  amb	  la	  nova	  rotonda.	  
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2.3.6	  	  Eix-‐5	  Sóller	  

La	  rasant	  d’aquest	  tram	  s’ajusta	  a	  la	  de	  l’actual	  rasant	  de	  la	  carretera	  de	  Sóller	  i	  a	  la	  cota	  del	  
punt	  d’unió	  entre	  l’eix	  i	  l’eix	  circular.	  	  

Té	  una	  pendent	   inicial	  de	   l’1,7%	  fins	  el	  punt	  en	  que	  s’entronca	  amb	  la	  rasant	  existent.	  Té	  un	  
valor	  del	  paràmetre	  de	  3.665.	  

2.3.7	  	  Carril	  zero	  Son	  Castelló-‐	  Sóller	  

El	  carril	  zero	  és	  de	  nova	  construcció.	  La	  cota	  inicial	  i	  final	  es	  determinen	  a	  partir	  dels	  anteriors	  
eixos	  i	  de	  les	  cotes	  determinades	  al	  topogràfic.	  S’ajusta	  el	  present	  vial	  amb	  l’existent	  als	  ramals	  
de	  Sóller	  i	  Son	  Castelló.	  	  

Té	  una	  pendent	  del	  2,5%,	  un	  valor	  del	  paràmetre	  de	  12.586	  i	  una	  distància	  de	  49,6m.	  	  

	  

2.4	  	  Rotonda	  

En	  el	  present	  Projecte	  es	  contempla	  la	  implantació	  d’una	  nova	  rotonda	  a	  nivell	  emplaçada	  a	  la	  
intersecció	  entre	  la	  Carretera	  de	  Sóller	  (Ma-‐11)	  i	  el	  Camí	  dels	  Reis.	  

En	   la	   definició	   d’aquesta	   rotonda	   s’han	   tingut	   present	   les	   consideracions	   geomètriques	   i	  
funcionals	  de	  la	  instrucció	  “Recomendaciones	  sobre	  glorietas”	  del	  Ministerio	  de	  Fomento,	  del	  
1999.	  Així,	  els	  carrils	  de	  sortida	  de	  la	  rotonda	  presenten	  unes	  millors	  condicions	  geomètriques	  
(com	  ara,	  radis	  de	  girs	  més	  grans)	  que	  els	  carrils	  d’accés	  a	  la	  mateixa,	  de	  forma	  que	  s’assegura	  
una	   ràpida	   evacuació	   de	   la	   rotonda	   i	   d’altra	   banda	   s’obliga	   al	   conductor	   del	   vehicle	   que	   hi	  
accedeix	  a	  minorar	  la	  seva	  velocitat,	  cedint	  el	  pas	  als	  conductors	  que	  ja	  hi	  són	  dins.	  

	  A	  les	  sortides	  i	  entrades	  de	  la	  rotonda,	  l’amplada	  dels	  carrils	  és	  més	  gran	  que	  l’amplada	  durant	  
el	  ramal,	  ja	  que	  s’han	  dissenyat	  abocinades	  per	  facilitar	  la	  mobilitat	  de	  vehicles	  i	  per	  donar	  una	  
sensació	  de	  major	  amplitut	  alhora	  d’entrar	  al	  ramal.	  

Aquestes	   són	   les	   principals	   consideracions	   que	   s’han	   prés	   per	   el	   disseny	   de	   la	   rotonda	  
projectada.	  
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1.	  	  INTRODUCCIÓ	  

El	  present	  annex	  té	  com	  a	  objectiu	  analitzar	  i	  estudiar	  el	  moviment	  de	  terres	  que	  s’han	  

de	  realitzar	  durant	  les	  diferents	  fases	  de	  l’obra.	  

2.	  	  ACTUACIÓ	  

L’obra	   projectada	   consisteix	   en	   la	   destrucció	   de	   la	   rotonda	   existent	   i	   amb	   la	  

construcció	  d’una	  nova	  rotonda	  de	  dimensions	  superiors.	  En	   la	  zona	  de	  projecció	  del	  

nou	   enllaç,	   la	   plataforma	   i	   el	   ferm	   seran	   completament	   nous	   fins	   al	   punt	  

d’entroncament	   amb	   la	   carretera	   actual,	   és	   a	   dir,	   haurem	   d’eliminar	   tot	   el	   ferm	  

existent	  de	  la	  rotonda	  actual	  i	  de	  l’inici	  dels	  seus	  ramals.	  

Per	  tant,	  tot	  el	  material	  que	  actualment	  forma	  l’esplanada	  de	  la	  via	  existent	  s’haurà	  de	  

dipositar	   a	   abocadors	   autoritzats.	   Durant	   l’obra,	   el	   paviment	   destruït	   serà	   reutilitzat	  

previ	  pas	  per	  un	  tractament,	  com	  a	  tot-‐u	  i	  es	  tornarà	  a	  col·∙locar	  a	  l’estructura	  del	  ferm.	  

3.	  	  BALANÇ	  DE	  TERRES	  

A	  continuació	  es	  presenten	  el	  volum	  de	  terres	  i	  les	  Superficies	  de	  demolicions	  de	  terres	  

a	  realitzar:	  

Inicialment,	  amb	  la	  petita	  variació	  de	  les	  rasants	  i	  amb	  l’eliminació	  de	  terres	  dels	  solars	  

adjacents	  i	  de	  l’interior	  de	  l’illa	  central	  de	  l’antiga	  rotonda	  s’obté	  un	  desmunt	  de	  terres	  

total	  de	  3975,873 m3 . També hi hauria un petit volum de reblert però al tenir-se que 

realitzar un moviment de terres més profund no s’executarà. 

El següent pas és l’eliminació del paviment, de la plataforma existent i de les terres 

dels solars adjacents a utilitzar. Eliminarem els 25 centímetres de mescla bituminosa 

existent, tot això sumarà un total de 1252,5 m3. 

La següent passa es l’eliminació de 60 cm de terres variades per poder executar 30 

cm d’esplanada, 25 de tot-u i els 35 cm de mescla bituminosa. El desmunt de totes 

aquestes terres fan un total de 9153 m3. 

També es realitzaran treballs de desmunt en la construcció de la via provisional. Per a 

l’execució d’aquesta es realitza una excavació de 865 m3.	  

Aquestes	  són	  les	  dades	  més	  característiques	  del	  moviment	  de	  terres	  del	  projecte.	  
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1.	  	  	  INTRODUCCIÓ	  

A	   continuació,	   es	   procedeix	   al	   dimensionament	   de	   l’esplanada	   i	   de	   la	   secció	   estructural	   a	  

col·∙locar	  sobre	  les	  vies	  del	  projecte	  de	  “Modificació	  i	  millora	  del	  traçat	  de	  la	  rotonda	  (carretera	  

Ma-‐11)	   d’accés	   al	   Polígon	   de	   Son	   Castelló	   (Palma	   de	  Mallorca)”.	   Tot	   el	   procés	   s’ha	   realitzat	  

seguint	  les	  prescripcions	  marcades	  a	  la	  Norma	  6.1-‐IC	  “Secciones	  de	  firmes”	  i	  al	  PG-‐3.	  

L’objectiu	  d’aquest	  annex	  és	  seleccionar	  les	  seccions	  de	  ferm	  i	  la	  tipologia	  de	  l’esplanada	  més	  

adequada	  per	  al	  nostre	  projecte,	  sempre	  considerant	  els	  condicionants	  com	  el	  tràfic,	  el	  clima	  o	  

el	  terreny,	  entre	  d’altres.	  Tenint	  en	  compte	  que	  en	  aquest	  projecte	  s’ha	  projectat	  una	  rotonda	  

amb	  els	  seus	  ramals,	  s’han	  intentat	  seleccionar	  materials	  compatibles	  per	  a	  la	  seva	  col·∙locació	  

a	  qualsevol	  punt	  de	  l’actuació.	  

Escollint	  la	  tipologia	  correcte	  d’esplanada	  i	  ferm	  aconseguim	  una	  superfície	  de	  trànsit	  segura	  i	  

còmoda,	  per	  poder	  resistir	  les	  sol·∙licitacions	  de	  trànsit	  previstes	  durant	  el	  període	  de	  projecte,	  

sent	   capaç	   de	   repartir	   les	   pressions	   provocades	   per	   les	   càrregues	   i	   aconseguint	   que	   a	  

l’esplanada	  només	  hi	  arribi	  una	  petita	  part	  d’aquestes.	  

	  

2.	  	  CATEGORIA	  DEL	  TRÀFIC	  PESAT	  I	  CLIMA	  

2.1.	  	  	  Categoria	  del	  tràfic	  pesat	  

Segons	   la	   Norma	   6.1	   IC	   “Secciones	   de	   firmes”,	   l’estructura	   del	   ferm	   haurà	   d’adequar-‐se	   a	  

l’acció	  prevista	  del	   tràfic,	   fonamentalment	  del	  pesat,	  durant	   la	  vida	  útil	  del	   ferm.	  Per	  tant,	   la	  

secció	  estructural	  del	  ferm	  dependrà	  en	  primer	  lloc	  de	  la	  intensitat	  mitjana	  diària	  de	  vehicles	  

pesats	  (IMDp).	  Amb	  aquesta	  intensitat	  determinarem	  la	  categoria	  del	  tràfic.	  

El	  valor	  de	  la	  IMDp	  es	  determina	  a	  partir	  dels	  aforaments	  de	  trànsit	  realitzats	  a	  la	  via	  sobre	  la	  

qual	   es	   vol	   actuar,	   a	   on	   s’estudien	   els	   vehicles	   que	   hi	   circulen	   diàriament,	   diferenciant	   els	  

lleugers	  dels	  pesats.	  

Els	  aforaments	  del	  present	  projecte	  es	  realitzaren	  al	  2011,	  i	  han	  estat	  sol·∙licitats	  i	  facilitats	  per	  

la	  Direcció	  Insular	  de	  Carreteres	  del	  Consell	  de	  Mallorca,	  i	  exactament	  són	  de	  l’enllaç	  sobre	  el	  

que	   s’actua.	   En	   aquests	   es	   determina	   de	   quina	   procedència	   i	   en	   quina	   direcció,	   els	   usuaris	  

realitzen	  els	  moviments	  a	  la	  rotonda	  actual.	  A	  continuació,	  s’adjunta	  una	  taula	  amb	  les	  dades	  

obtingudes:	  
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PROCEDÈNCIA	   DIRECCIÓ	   PERCENTATGE	   IMD	  2011	  
SON	  ESPASES	   Palma	  	   12%	   1.443	  

	   Polígon	  Son	  Castelló	   73%	   8.775	  
	   Sóller	   14%	   1.683	  
	   Son	  Sardina	   1%	   121	  

Total	   	   12.022	   12.022	  
	   	   	   	  

SON	  SARDINA	   Son	  Espases	   51%	   1.000	  
	   Palma	  	   12%	   235	  
	   Polígon	  Son	  Castelló	   37%	   725	  

Total	   	   1765	   1.960	  
	   	   	   	  

PALMA	   Polígon	  Son	  Castelló	   3,49%	   525	  
	   Sóller	   20,98%	   3.159	  
	   Son	  Sardina	   2,19%	   330	  
	   Son	  Espases	   9,61%	   1.447	  
	   Palma	   7,43%	   1.119	  

CARRIL	  ZERO	  PALMA-‐SON	  
CASTELLÓ	  

	   56,30%	   8.476	  

Total	   	   13550	   15.056	  
	   	   	   	  

POLÍGON	  SON	  CASTELLÓ	   Son	  Espases	   39,12%	   4.958	  
	   Palma	   42,94%	   5.442	  
	   Polígon	  Son	  Castelló	   13,36%	   1.693	  

CARRIL	  ZERO	  SON	  CASTELLÓ-‐
SÓLLER	  

	   4,58%	   581	  

Total	   	   11407	   12.674	  
	   	   	   	  
SÓLLER	   Son	  Sardina	   1%	   74	  

	   Son	  Espases	   25%	   1.851	  
	   Palma	   64%	   4.738	  
	   Polígon	  Son	  Castelló	   10%	   740	  

Total	   	   6663	   7.403	  
	  

Aquestes	  són	  les	  dades	  facilitades	  de	  l’aforament	  realitzat.	  A	  partir	  d’aquestes,	  hem	  d’obtenir	  
una	   categoria	   de	   tràfic	   pesat	   per	   poder	   dimensionar	   la	   plataforma	   dels	   vials.	   Per	   obtenir	   el	  
nombre	  de	  la	  IMDp,	  s’hauran	  d’estudiar	  les	  dades	  obtingudes.	  

L’alternativa	  seleccionada	  en	  el	  present	  projecte	  preveu	  la	  construcció	  o	  remodelació	  de	  tres	  
carrils	   zero.	   L’execució	  d’aquests	   fa	  que	  el	  nombre	  de	  vehicles	  que	  passen	  per	   la	   rotonda	  es	  
redueixi,	  per	  tant,	  tots	  aquests	  vehicles	  no	  es	  tindran	  en	  compte	  alhora	  de	  calcular	  la	  IMD	  de	  
l’eix	  circular	  de	  la	  rotonda.	  	  
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Realitzant	  els	  càlculs	  pertinents	  a	  partir	  de	  la	  taula	  anterior	  s’ha	  determinat	  que	  el	  nombre	  de	  
vehicles	  total	  que	  circulen	  per	  la	  rotonda	  és	  de	  49.115	  vehicles/dia.	  

Ja	   determinat	   el	   nombre	   de	   vehicles	   que	   tracen	   la	   rotonda,	   haurem	   de	   descriure	   les	   seves	  

característiques	  geomètriques.	  La	  rotonda	  està	  formada	  per	  una	  illeta	  central	  de	  30,5	  metres	  

de	  radi	  i	  3	  carrils	  de	  4	  metres	  d’amplada.	  Degut	  al	  traçat	  de	  la	  rotonda	  i	  a	  la	  seva	  nova	  creació,	  

no	  tenim	  dades	  sobre	  l’assignació	  de	  nombres	  de	  vehicles	  per	  carril	  per	  a	  la	  seva	  assignació	  de	  

categoria	  de	  tràfic	  pesat,	  per	  tant,	  segons	  la	  Norma	  6.1-‐IC	  “Secciones	  de	  firmes”	  s’admet	  que	  

per	  calçades	  de	  3	  o	  més	  carrils	  per	  sentit	  de	  circulació,	  es	  consideri	  que	  actua	  sobre	  l’exterior	  

el	  85%	  dels	  vehicles	  pesats	  que	  circulin	  en	  aquest	  sentit.	  És	  a	  dir,	  dimensionarem	  la	  plataforma	  

suposant	   que	   passen	   el	   85%	   de	   vehicles	   a	   cada	   carril,	   ja	   que	   es	   dimensionarà	   per	   tota	   la	  

calçada	  igual.	  

Finalment,	   la	   Direcció	   Insular	   de	   Carreteres	   del	   Consell	   de	   Mallorca	   ens	   va	   facilitar	   el	  

percentatge	  de	   vehicles	   pesats	   que	   són	  usuaris	   de	   la	   via	   projectada.	   El	   percentatge	   total	   de	  

vehicles	  pesats	  és	  de	  10,2%.	  

En	  conclusió,	  una	  vegada	  determinat	  el	  nombre	  de	  vehicles	  que	  circulen	  per	  la	  rotonda	  al	  dia,	  	  

havent	   determinat	   per	   quin	   percentatge	   de	   vehicles	   pesats	   totals	   per	   carril	   s’ha	   de	  

dimensionar	  el	   ferm	  i	  sabent	  quin	  és	  el	  percentatge	  de	  vehicles	  pesats	  dels	  usuaris	  de	   la	  via,	  

ara	  es	  procedeix	  a	  calcular	  la	  categoria	  de	  tràfic	  pesat	  

IMD	  ROTONDA	   %VEHICLES	  PESATS	   %	  VEHICLES	  PESATS	  
PER	  CARRIL	  

IMD	  PESATS	  (IMDp)	  

38.	  615	  veh./d	   10,2%	   85%	   3348	  veh.p/d	  
	  

Una	  vegada	   s’ha	  determinat	  el	   valor	  de	   la	   IMDp	  de	   la	  via,	  es	   classifica	   la	   categoria	  del	   tràfic	  

pesat	  segons	  la	  següent	  taula	  que	  està	  inclosa	  a	  la	  Norma	  6.1-‐IC	  “Secciones	  y	  firmes”:	  

Categoria	  
de	  tràfic	  
pesat	  

T00	   T0	   T1	   T2	   T31	   T32	   T41	   T42	  

IMDp	   ≥4000	   3999-‐2000	   1999-‐800	   799-‐200	   199-‐100	   99-‐50	   49-‐25	   <25	  
	  

Per	   tant,	   considerant	   la	   IMDp	   de	   la	   via	   actual,	   determinem	   que	   la	   categoria	   de	   tràfic	   pesat	  
d’aquest	  enllaç	  és	  T0.	  
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2.2.	  	  Clima	  

Tal	   i	  com	  es	  determina	  a	   l’annex	  5.	  Climatologia	   i	  hidrologia	   i	  a	   la	  Norma	  6.1-‐IC	  “Secciones	  y	  
firmes”	   la	   zona	   tèrmica	   estival	   del	   punt	   d’actuació	   és	   del	   tipus	   MEDIA	   i	   la	   seva	   zona	  
pluviomètrica	  és	  poc	  plujosa	  (<600	  mm/any).	  

La	   climatologia	   es	   tindrà	   es	   compte	   en	   diferents	   moments	   de	   l’elecció	   del	   tipus	   de	   lligant	  
bituminós,	  així	  com	  la	  relació	  entre	   la	  seva	  dosificació	  en	  massa	   i	   la	  de	   la	  pols	  mineral,	  entre	  
d’altres.	  

	  

3.	  	  TIPUS	  D’ESPLANADA	  

Degut	  a	   la	  gran	  sol·∙licitació	  de	  vehicles	  que	  sofreix	   l’enllaç	  actual	  s’ha	  optat	  per	   la	  col·∙locació	  
d‘una	   esplana	   del	   tipus	   E3	   (EV2	   ≥	   300Mpa),	   sobre	   la	   qual	   s’assentaran	   les	   capes	   de	   ferm	  
directament.	  

A	  l’annex	  4.	  Geologia	  i	  geotècnia	  es	  determina	  que	  el	  tipus	  de	  sòl	  existent	  a	  la	  zona	  de	  projecte	  
és	  sòl	  tolerable	  (0)	  i	  adequat	  (1)	  i	  s’ha	  de	  convertir	  a	  sòl	  seleccionat	  (3).	  Per	  tant,	  consultant	  la	  
figura	   1	   de	   l’apartat	   d’esplanacions	   de	   la	   Norma	   6.1-‐IC	   “Secciones	   y	   firmes”	   s’estendrà	   una	  
capa	  de	  grossor	  30cm	  de	  sòl	  estabilitzat	  amb	  ciment.	  

La	   construcció	   de	   l’esplanada	   només	   es	   realitzarà	   a	   l’anell	   de	   la	   rotonda	   i	   a	   l’inici	   de	   cada	  
ramal.	  

	  

4.	  	  SECCIÓ	  ESTRUCTURAL	  DEL	  FERM	  

Una	   vegada	   hem	   determinat	   l’esplanada	   E3	   i	   categoria	   de	   tràfic	   pesat,	   T0,	   s’ha	   de	   triar	   la	  
composició	   de	   la	   secció	   del	   ferm.	   Amb	   les	   dades	   obtingudes	   s’opta	   per	   la	   selecció	   del	   ferm	  
semíflexible	   031.	   És	   a	   dir,	   	   categoria	   del	   tràfic	   pesat	   T00,	   categoria	   de	   l’esplanada	   E3	   i	  
col·∙locació	  de	  la	  mescla	  bituminosa	  sobre	  tot-‐ú.	  	  

Finalment,	  l’estructura	  del	  ferm	  obtinguda	  per	  el	  present	  projecte	  és	  la	  següent:	  

-‐ 25	  cm	  de	  tot-‐ú.	  
-‐ Reg	  d’imprimació	  tipus	  ECI.	  
-‐ 12	  cm	  de	  mescla	  bituminosa	  tipus	  AC-‐32	  Base	  G,	  capa	  base.	  
-‐ Reg	  d’adherència	  tipus	  ECR-‐1.	  
-‐ 8	  cm	  de	  mescla	  bituminosa	  tipus	  AC-‐32	  Base	  G,	  capa	  base.	  
-‐ Reg	  d’adherència	  tipus	  ECR-‐1.	  
-‐ 7	  cm	  de	  mescla	  bituminosa	  en	  calent	  tipus	  AC22	  Bin	  S,	  capa	  intermèdia.	  
-‐ Reg	  d’adherència	  modificat	  tipus	  ECR-‐2m.	  
-‐ 3	  cm	  de	  mescla	  bituminosa	  discontinua	  tipus	  BBTM11	  B	  BM-‐3c,	  capa	  de	  rodadura.	  

La	   selecció	   del	   tipus	   de	   ferm	   semiflexible	   ha	   estat	   degut	   a	   la	   voluntat	   de	   voler	   reutilitzar	   el	  
paviment	  a	  destruir	  a	  l’enllaç	  actual	  com	  a	  tot-‐u,	  previ	  pas	  d’un	  tractament.	  
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Consultant	   el	   PG-‐3,	   també	   es	   determina	   el	   percentatge	   de	   lligant	   hidrocarbonat	  mínim	   que	  
s’ha	  de	  col·∙locar	  a	  cada	  una	  de	  les	  capes.	  A	  la	  capa	  de	  rodadura	  col·∙locarem	  una	  dotació	  del	  5%	  
de	   lligant	   hidrocarbonat	   sobre	   el	   total	   de	   la	   mescla	   bituminosa,	   ja	   que	   la	   dotació	   mínima	  
establerta	  és	  de	  4,5%.	  A	   les	   capes	   intermèdia	   i	  base	  posarem	  una	  dotació	   total	  del	   	  4%,	  així	  
complint	  amb	  la	  normativa	  que	  ho	  estipula.	  

Per	  a	   la	  determinació	  de	   les	   tones	  a	  disposar	  de	  mescla	  bituminosa,	   la	  densitat	  utilitzada	  ha	  
estat	  de	  2,4	  T/m3.	  

	  

5.	  	  VIA	  PROVISIONAL	  

Per	  a	  l’execució	  del	  present	  projecte,	  s’han	  hagut	  de	  realitzar	  varis	  desviaments	  del	  tràfic	  per	  
poder	   facilitar	   la	   construcció	   de	   la	   rotonda	   projectada.	   Durant	   aquests	   desviaments,	   més	  
concretament	  a	   la	  fase	  1,	  s’haurà	  de	  construir	  una	  via	  provisional	  a	  un	  solar	  adjacent	  a	   la	  via	  
actual.	   La	   parcel·∙la	   sobre	   la	   que	   s’ha	   de	   construir,	   està	   destinada	   a	   conreu	   de	   secà,	   a	   on	  
s’haurà	  de	  realitzar	  una	  actuació	  prèvia	  per	  poder	  permetre	  el	  pas	  dels	  vehicles.	  	  

Degut	   al	   seu	   caire	   provisional	   i	   per	   el	   fet	   de	   que	   es	   desviarà	   el	   tràfic	   pesat	   per	   una	   ruta	  
alternativa,	   és	   a	  dir,	   només	  passaran	   vehicles	   lleugers	  per	   aquesta	   via	   provisional	   durant	  un	  
plaç	  de	  3	  mesos	  i	  mig	  -‐quatre,	  es	  decideix	  la	  col·∙locació	  d’una	  esplanada	  E1	  i	  una	  categoria	  de	  
tràfic	  pesat	  T42.	  

La	  realització	  d’aquesta	  plataforma	  consisteix	  en:	  

-‐ Eliminació	  de	  25	  cm	  de	  terra	  vegetal.	  
-‐ 35	  cm	  de	  tot-‐ú.	  
-‐ Reg	  d’imprimació	  tipus	  ECI.	  
-‐ 5	  cm	  de	  mescla	  bituminosa	  AC	  16	  surf	  	  S.	  

Com	  ja	  s’esmentà	  anteriorment	  a	   l’annex	  4.	  Geologia	   i	  geotècnia,	  es	  determina	  que	  el	  tipus	  

de	   sòl	   existent	   a	   la	   zona	   de	   projecte	   és	   sòl	   tolerable	   (0)	   i	   adequat	   (1),	   per	   tant,	   per	   una	  

esplanada	   E1	   de	   sòl	   adequat	   de	   més	   d’1m	   de	   profunditat,	   com	   és	   el	   cas,	   no	   és	   necessari	  

l’execució	  d’una	  esplanada.	  

	  

Aquestes	  són	  les	  actuacions	  que	  es	  realitzaran	  al	  present	  projecte	  sobre	  ferms	  i	  paviments.	  
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1.	  	  	  INTRODUCCIÓ	  

En	   aquest	   annex	   s’estudien	   les	   interferències	   que	   la	   construcció	   de	   les	   obres	   projectades	  

causen	  a	  la	  circulació	  de	  la	  Carretera	  de	  Sóller	  (Ma-‐11),	  el	  Camí	  dels	  Reis	  i	  al	  camí	  Passatemps.	  	  

Realitzar	   aquest	   annex	   i	   prendre	  una	  decisió	   final	   ha	   estat	   complicat	   degut	   a	   la	   importància	  

geogràfica	  del	  lloc	  de	  projecte,	  ja	  que	  és	  un	  punt	  clau	  de	  la	  xarxa	  viària	  de	  l’illa	  de	  Mallorca.	  

A	  continuació,	  s’analitzen	  i	  es	  defineixen	  les	  obres	  necessàries	  per	  mantenir	  la	  funcionalitat	  del	  

viari	   i	  que	  serveixin	  de	  base	  per	  establir	  un	  pla	  de	  treball	  compatible	  amb	  la	  màxima	  fluïdesa	  

del	  tràfic.	  

2.	  	  SOLUCIÓ	  PROPOSADA	  

En	  la	  concepció	  general	  de	  l’obra,	  ha	  estat	  present	  en	  tot	  moment	  el	  manteniment	  del	  tràfic,	  

tant	  de	  la	  Carretera	  de	  Sóller	  (Ma-‐11)	  com	  al	  Camí	  dels	  Reis,	  ja	  que	  són	  vies	  de	  gran	  afluència	  

de	   vehicles,	   a	   pesar	   d’això,	   en	   alguns	  moments	   de	   la	   fase	   constructiva	   s’hauran	  de	   realitzar	  

talls	  i	  prohibir	  el	  pas	  a	  alguna	  tipologia	  de	  vehicles.	  El	  Camí	  Passatemps	  també	  es	  veurà	  tallat	  

en	  alguna	  fase	  de	  la	  construcció.	  

La	  solució	  global	  es	  concep	  construint	  un	  viari	  alternatiu	  provisional,	  utilitzant	  el	  viari	  actual	   i	  

executant	  una	  nova	  via	  provisional	  en	  un	  solar	  adjacent	  a	   la	  Carretera	  de	  Sóller	   (Ma-‐11),	  per	  

on	  podran	  passar	  els	  vehicles	   lleugers.	  En	  canvi,	  els	  vehicles	  pesats	  només	  podran	  utilitzar	   la	  

rotonda	  provisional	  per	  dirigir-‐se	  en	  direcció	  Sóller,	  la	  realització	  de	  qualsevol	  altre	  moviment	  

seria	   sancionable.	   Per	   traçar	   la	   resta	   de	  moviments,	   el	   vehicles	   pesats	   es	   veuran	   obligats	   a	  

agafar	  una	  ruta	  alternativa	  a	  la	  proposada.	  

Per	  assegurarar	  un	  desviament	  eficaç,	  es	  tindran	  en	  compte	  les	  següents	  condicions:	  

-‐ Mantenir	  una	  capacitat	  acceptable	  dels	  vials,	  el	  que	  porta	  a	  establir	  almenys	  un	  carril	  

per	  sentit.	  

-‐ Permetre	   afrontar	   l’execució	   de	   les	   obres	   amb	   el	  menor	   cost	   i	  mínim	   de	   talls	   de	   la	  

xarxa	  viària	  possibles.	  

-‐ Principalment,	   mantenir	   la	   connectivitat	   entre	   els	   ramals	   de	   la	   Carretera	   de	   Sóller	  	  	  	  

(Ma-‐11),	  ja	  que	  per	  a	  la	  realització	  dels	  altres	  moviments	  hi	  ha	  rutes	  alternatives.	  

A	  continuació,	  es	  descriuen	  les	  diferents	  fases	  constructives	  a	  executar.	  
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2.1.	  	  Descripció	  de	  la	  solució	  

2.1.1.	  	  Fase	  1	  

Aquesta	   fase	   és	   la	   més	   complexa.	   Consisteix	   en	   la	   construcció	   de	   la	   via	   provisional,	   en	   el	  

desviament	   o	   el	   tall	   dels	   ramals	   d’entrada	   a	   la	   rotonda	   i	   en	   el	   desviament	   per	   una	   ruta	  

alternativa	  de	  gran	  part	  dels	  vehicles	  pesats.	  

El	  primer	  pas	  serà	  la	  construcció	  de	  la	  nova	  carretera	  provisional	  i	  una	  vegada	  ja	  construïda	  es	  

tallarà	   el	   pas	   a	   la	   rotonda	   actual.	   	   Per	   evitar	   l’accés,	   es	   tallarà	   el	   ramal	   de	   Son	   Espases	   just	  

després	   de	   la	   sortida	   al	   recinte	   de	   Son	   Pax	   de	   l’ajuntament,	   només	   permitint	   el	   pas	   als	  

residents.	   Al	   ramal	   de	   Son	   Sardina	   succeirà	   el	   mateix,	   es	   tallarà	   el	   tràfic	   a	   la	   rotonda	   just	  

després	  del	  Camí	  Lleonets,	  excepte	  als	  residents.	  Durant	  aquesta	  fase	  s’anirà	  alternant	  el	   lloc	  

d’accés	   als	   residents	   segons	   les	   necessitats	   constructives.	   Per	   un	   altra	   banda,	   els	   altres	   3	  

ramals	  seran	  desviats	  i	  utilitzaran	  el	  ramal	  provisional	  executat	  per	  l’ocasió.	  

El	  període	  d’utilització	  del	  vial	  provisional	  estarà	  al	  voltant	  dels	  tres	  mesos	  i	  mig/quatre	  mesos,	  

que	   és	   el	   temps	   que	   estaran	   en	   executar	   la	   nova	   rotonda.	   La	   carretera	   provisional	   constarà	  

d’una	  rotonda	  de	  12	  metres	  de	  diàmetre	  interior	  que	  unirà	  els	  ramals	  de	  Sóller,	  Son	  Castelló	  i	  

Palma.	  Tots	  els	  vehicles	  lleugers	  tindran	  accés	  a	  ella	  però	  només	  els	  vehicles	  pesats	  en	  direcció	  

Sóller	  podran	  accedir-‐hi.	  La	  resta	  de	  vehicles	  pesats	  que	  vulguin	  realitzar	  algun	  altre	  moviment	  

hauran	  de	  desviar-‐se	  per	  la	  ruta	  proposada,	  que	  consistirà	  sortir	  per	  l’altre	  esortida	  del	  polígon	  

i	  recorrer	  la	  Via	  Cintura.	  

Com	  es	  pot	  observar	  els	  vehicles	  pesats,	  principalment	  provinents	  del	  polígon	  de	  Son	  castelló	  

hauran	  de	  sortir	  per	  la	  sortida	  sud-‐est	  i	  enllaçar	  la	  Via	  Cintura.	  Una	  vegada	  a	  la	  Via	  Cintura	  els	  

pesats	  que	  es	  volguessin	  dirigir	  al	  final	  del	  ramal	  de	  Son	  Espases,	  hauran	  d’agafar	  la	  sortida	  de	  

la	  Carretera	  de	  Valldemossa	  per	  dirigir-‐se	  al	  seu	  destí.	  	  

El	  permetre	  circular	  als	  vehicles	  pesats	  per	  la	  via	  provisional	  només	  en	  direcció	  Sóller	  és	  degut	  

a	  la	  manca	  de	  rutes	  alternatives	  existents,	  ja	  que	  al	  voltant	  de	  la	  zona	  de	  projecte	  tot	  són	  cases	  

de	  camp,	  camins	  estrets	  i	  pobles	  petits,	   i	   la	  inexistència	  d’algun	  camí	  d’amplades	  acceptables	  

per	  el	  pas	  de	  vehicles	  de	  grans	  dimensions	  que	  uneixi	   les	   carreteres	  properes,	  han	  dificultat	  

molt	  la	  realització	  del	  present	  annex.	  

Respecte	  als	  desviaments,	  el	  ramal	  de	  Sóller,	  sofreix	  una	  gran	  variació	  del	  seu	  traçat,	  ja	  que	  es	  

realitzarà	   el	   desviament	   de	   la	   carretera	   amb	   la	   construcció	   d’una	   nova	   via	   d’entrada	   i	   de	  
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sortida	  a	  la	  rotonda	  provisional.	  Aquest	  nou	  ramal	  serà	  construït	  a	  través	  del	  solar	  situat	  entre	  

els	  ramals	  de	  Sóller	  i	  del	  Polígon	  de	  Son	  Castelló.	  	  

Als	   ramals	   d’accés	   a	   la	   rotonda	   es	   reduiran	   els	   carrils	   a	   un	   per	   sentit	   abans	   d’arribar	   a	   la	  

rotonda	  provisional.	  També	  es	  realitzarà	  un	  carril	  d’entrada	  i	  un	  de	  sortida	  per	  poder	  accedir	  a	  

la	   ITV	   i	  a	   la	  part	  del	  polígon	  més	  propera	  a	   la	  rotonda.	  Es	  realitzarà	  una	  petita	  actuació	  de	  2	  

dies	  de	  durada,	  establerta	  al	  pla	  d’obra,	  per	  donar	  accés	  al	  negoci	  de	  mobles	  Merkamueble.	  

Durant	  aquesta	  fase	  s’executarà	  la	  gran	  part	  de	  l’obra.	  Els	  treballs	  previs,	  és	  a	  dir,	  la	  preparació	  

del	  vial	  per	  el	  posterior	  desviament	  del	  tràfic,	  aquesta	  part	  es	  realitzarà	  sense	  cap	  afectació	  als	  

vehicles	  de	  la	  via.	  Una	  vegada	  executats	  els	  vials	  provisionals,	  es	  desviarà	  el	  tràfic	  per	  ells	  i	  es	  

disposarà	  al	   tancament	  de	   la	  rotonda	  actual	  al	   trànsit	   rodat.	  En	  aquest	  moment	  començaran	  

els	   treballs	   previs	   a	   la	   zona	   de	   projecte,	   amb	   la	   destrucció	   del	   paviment	   i	   el	   moviment	   de	  

terres,	   i	  posteriorment	   l’execució	  de	   l’esplanada	   i	  del	   ferm	  escollit.	   	  També	  es	   realitzaran	  els	  

treballs	  de	  drenatge,	  enllumenat	  i	  serveis	  afectats	  i	  finalment	  la	  preparació	  de	  la	  nova	  rotonda	  

per	  el	  pas	  de	  vehicles.	  

	  

2.1.2	  	  Fase	  2	  

Una	   vegada	   finalitzada	   la	   fase	   1,	   s’ha	   executat	   la	   totalitat	   de	   les	   obres	   als	   ramals	   de	   Son	  
Sardina	  i	  Son	  Espases	  i	  casi	  la	  totalitat	  dels	  treballs	  a	  la	  rotonda	  circular	  i	  al	  ramal	  de	  Sóller.	  

La	   fase	  2,	  consistirà	  en	   la	   finalització	  de	   la	  construcció	  del	  carril	  zero	  Son	  Castelló-‐Sóller	   i	  del	  
carril	  d’incorporació	  del	  ramal	  de	  Son	  Castelló	  i	  amb	  el	  reforç	  del	  ferm	  del	  ramal	  de	  Palma	  al	  
costat	  de	  Merkamueble.	  	  

Amb	  els	   ramals	  de	  Son	  Sardina,	  Son	  Espases	   i	   Sóller	   i	   la	   rotonda	  executats,	   ja	  es	  posaran	  en	  
servei.	  El	  ramal	  de	  Son	  Sardina	  (Camí	  Passatemps)	  ja	  estarà	  obert	  al	  tràfic,	   igual	  que	  el	  ramal	  
de	  Son	  Espases.	  

Durant	  aquesta	  fase,	  el	  ramal	  de	  Palma	  sofrirà	  un	  desviament	  durant	  tres	  dies,	  els	  vehicles	  que	  
sortiran	  des	  de	  la	  rotonda	  seran	  desviats	  a	  la	  plataforma	  adjacent	  ,	  donant	  un	  carril	  per	  sentit.	  
Això	  es	  degut	  a	  la	  realització	  del	  reforç	  del	  ferm	  projectat	  a	  l’alternativa	  escollida.	  Consistirà	  en	  
fresar	   3	   cm	   superficials	   de	   la	   via	   existent	   i	   amb	   la	   posterior	   col·∙locació	   de	   3	   cm	   de	  mescla	  
bituminosa.	  

El	  ramal	  de	  Son	  Castelló	  serà	  el	  que	  tindrà	  una	  major	  afectació,	  es	  projectaran	  dos	  carrils,	  un	  
d’entrada	  i	  un	  de	  sortida	  a	  la	  nova	  rotonda	  i	  es	  tancarà	  el	  trànsit	  a	  la	  banda	  de	  la	  plataforma	  
més	   allunyada	   al	   polígon,	   per	   poder	   realitzar	   la	   millora	   del	   paviment	   i	   la	   finalització	   de	   la	  
plataforma	  del	  carril	  zero	  i	  del	  nou	  carril.	  	  
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D’altra	  banda,	  al	  ramal	  de	  Sóller,	  els	  vehicles	  que	  surtin	  de	  la	  rotonda,	  seran	  desviats	  al	  carril	  
adjacent	  del	  sentit	  contrari.	  D’aquesta	  manera	  hi	  haurà	  un	  carril	  per	  sentit.	  Això	  es	  degut	  a	  la	  
finalització	   de	   les	   obres	   necessàries	   per	   poder	   acabar	   d’executar	   la	   construcció	   de	   la	  
plataforma	  del	  carril	  d’incorporació.	  

	  

2.1.3	  	  Fase	  3	  

Amb	   la	   construcció	   de	   casi	   de	   la	   totalitat	   de	   la	   rotonda	   i	   els	   seus	   ramals,	   ara	   només	   queda	  
realitzar	   la	  millora	  del	  paviment	  de	   l’altre	  costat	  de	   la	  plataforma	  dels	  ramals	  de	  Palma	  i	  Son	  
Castelló,	  el	  costat	  del	  polígon.	  

Per	  poder	  dur	   a	   terme	  aquesta	   fase	   constructiva,	   ja	   es	  podrà	   circular	   amb	  normalitat	   per	   la	  
nova	   rotonda	   i	   els	   seus	   ramals,	   a	   excepció	   dels	   ramals	   de	   Son	   Castelló	   i	   Palma	   que	   sofriran	  
petits	  desviaments	  temporals.	  

Primer	  es	  desviarà	  el	  tràfic	  del	  ramal	  de	  Palma	  als	  carrils	  del	  sentit	  contrari.	  Deixant	  un	  carril	  
per	   sentit.	   En	   aquesta	   fase	   s’executarà	   la	   millora	   del	   paviment	   amb	   l’eliminació	   dels	   3	   cm	  
superficials	  i	  amb	  la	  posterior	  col·∙locació	  de	  3	  cm	  de	  mescla	  bituminosa.	  Aquesta	  fase	  durarà	  3	  
dies.	  

Posteriorment,	  es	  procedirà	  a	  la	  realització	  del	  mateix	  treball	  al	  ramal	  de	  Son	  Castelló,	  a	  on	  es	  
produirà	  un	  desviament	  dels	  carrils	  que	  es	  dirigeixen	  al	  polígon,	  per	  tant,	  es	  disposarà	  d’un	  sol	  
carril	   d’entrada	   i	   un	   de	   sortida	   a	   la	   rotonda.	  Aquesta	   fase	   s’haurà	   d’executar	   en	   jornada	  no	  
laboral	  perquè	  s’haurà	  de	  tallar	  durant	  unes	  hores	   l’accés	  a	   la	   ITV	   i	  a	   les	  poques	  naus	  que	  hi	  
accedeixen	  per	  el	  carrer	  que	  dona	  al	  Camí	  dels	  Reis.	  S’executarà	  en	  un	  breu	  període	  de	  temps.	  

	  

Una	   vegada	   realitzades	   aquestes	   3	   fases	   i	   finalitzat	   tots	   els	   treballs	   descrits	   a	   les	   diferents	  
fases,	  es	  pot	  donar	  per	  finalitzada	  l’execució	  de	  l’obra.	  

	  

3.	  	  SEYALITZACIÓ	  D’OBRES	  

Els	  elements	  de	  senyalització,	  abalisament	   i	  defensa	  necessària	  per	   informar	  als	  usuaris	  de	  la	  
presència	   de	   les	   obres,	   per	   ordenar	   la	   circulació	   a	   les	   zones	   afectades	   i	   per	   modificar	   el	  
comportament	  de	  l’usuari	  adaptant-‐lo	  a	  la	  situació	  no	  habitual	  representada	  per	  les	  mateixes,	  
s’ajusten	  a	  la	  8.3.IC	  “Señalización	  de	  obras”.	  

Tots	   els	   elements	   de	   senyalització	   i	   abalisament	   d’obres	   apareix	   a	   l’annex	   15,	   estudi	   de	  
seguretat	  i	  salut	  del	  present	  projecte.	  	  
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1.	  	  	  INTRODUCCIÓ	  

L’objectiu	  d’aquest	   annex	  és	  descriure	   les	   actuacions	  a	   realitzar	  pel	  que	   fa	   a	   la	   senyalització	  

vertical	  i	  horitzontal,	  a	  l’abalisament	  i	  les	  defenses	  del	  present	  projecte	  “Modificació	  i	  millora	  

del	   traçat	   de	   la	   rotonda	   (carretera	   Ma-‐11)	   d’accés	   al	   Polígon	   de	   Son	   Castelló	   (Palma	   de	  

Mallorca)”.	  

Per	  dur-‐ho	  a	  terme	  s’ha	  consultat	  la	  següent	  normativa:	  

- “Norma	  8.1-‐IC	  “Señalización	  Vertical”.”	  

- “Norma	  8.2-‐IC	  “Marcas	  Viales”.”	  

- “Recomendaciones	  sobre	  sistemas	  de	  contención	  de	  vehículos.	  OC	  321/95.”	  

- “Recomendaciones	  sobre	  glorietas.	  Ministerio	  de	  Fomento	  1999.”	  

- “Señales	   verticales	   de	   circulación.	   Tomo	   I.	   Características	   de	   las	   Señales.”	   Dirección	  

General	  de	  Carreteras.	  Marzo	  1992.	  

- “Señales	   verticales	   de	   circulación.	   Tomo	   II.	   Catálogo	   y	   significado	   de	   las	   señales.”	  

Dirección	  General	  de	  Carreteras.	  Junio	  1992.	  

	  

2.	  	  SENYALITZACIÓ	  HORITZONTAL	  

2.1.	  	  Introducció	  

El	  present	  projecte	  consisteix	  en	  la	  construcció	  d’una	  nova	  rotonda	  i	  els	  seus	  enllaços,	  per	  tant,	  

serà	  important	  i	  necessari	  projectar	  tota	  la	  senyalització	  horitzontal	  per	  facilitar	  al	  conductor	  la	  

incorporació	  a	  l’enllaç.	  La	  senyalització	  horitzontal	  s’ha	  realitzat	  d’acord	  amb	  la	  “Norma	  8.2-‐IC	  

“Marcas	  Viales”.”,	  del	  Ministerio	  de	  Fomento.	  

Utilitzarem	  la	  senyalització	  horitzontal	  per:	  

- Delimitar	  els	   carrils	  de	   circulació.	   Ja	   siguin	  per	   separació	  de	   carrils	  normals	  de	  doble	  

sentit	  o	  d’un	  sentit,	  per	  la	  separació	  de	  carrils	  d’entrada	  i	  sortida	  o	  per	  el	  preavís	  d’una	  

bifurcació.	  

- Indicació	  del	  límit	  de	  calçada,	  que	  delimitarà	  la	  calçada	  del	  voral.	  

- Delimitació	  de	  les	  zones	  excloses	  del	  trànsit.	  

- Reiteració	  de	  la	  senyalització	  vertical.	  

- Guia	  dels	  moviments	  més	  adequats.	  
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Les	  marques	  vials	  definides	  al	  final	  d’obra	  seran	  de	  color	  blanc	  i	  reflectants.	  La	  seva	  execució	  

està	   formada	  per	  vàries	   fases,	  com	  són	   la	  preparació	  de	   la	  superfície	  a	  pintar,	  el	   replanteig	   i	  

l’execució	  de	  les	  marques.	  	  

Durant	  el	  transcurs	  de	  l’obra	  les	  línies	  es	  pintaran	  de	  color	  groc	  per	  advertir	  de	  la	  realització	  de	  

les	  obres.	  

2.2.	  	  Tipologia	  de	  marques	  vials	  

Les	  marques	  vials	  projectades	  són	  les	  següents:	  

a) Discontínues	  

- M-‐1.2	   Línia	   discontínua	  utilitzada	  per	   separar	   carrils	   de	  doble	   sentit	   de	   circulació	   en	  

vies	  amb	  60	  km/h<VM<	  100	  km/h.	  	  La	  seva	  amplada	  és	  de	  10	  cm,	  el	  traç	  de	  3,50	  m	  i	  el	  

va	  de	  9,00	  m.	  

- M-‐1.3	   Línia	   discontínua	  utilitzada	  per	   separar	   carrils	   de	  doble	   sentit	   de	   circulació	   en	  

vies	  amb	  VM	  inferior	  a	  60	  km/h.	  La	  seva	  amplada	  és	  de	  10	  cm,	  el	  traç	  de	  2,00	  m	  i	  el	  va	  

de	  5,50	  m.	  

- M-‐1.7	  Línia	  discontínua	  utilitzada	  per	  separar	  el	  carril	  principal	  i	  el	  carril	  d’entrada	  i	  de	  

sortida	   o	   de	   trenat,	   en	   el	   qual	   està	   previst	   una	   acceleració	   o	   desacceleració	   dels	  

vehicles	  en	  vies	  amb	  VM	  inferior	  a	  100	  km/h.	  La	  seva	  amplada	  és	  de	  30	  cm,	  el	  traça	  i	  el	  

va	  són	  de	  longitud	  l,	  sen	  la	  longitud	  de	  desacceleració.	  

b) Contínues	  

- M-‐2.2	   Línia	   contínua	   utilitzada	   per	   la	   separació	   de	   sentits	   en	   calçades	   de	   dos	   o	   tres	  

carrils.	  	  La	  seva	  amplada	  serà	  de	  10	  cm.	  

- M-‐2.3	  Línia	  contínua	  utilitzada	  per	  la	  separació	  de	  sentits	  en	  calçades	  de	  quatre	  o	  més	  

carrils.	  Es	  realitzaran	  dues	  línies	  de	  10	  cm	  d’amplada	  separades	  10	  cm.	  

- M-‐2.6	  Línia	  contínua	  utilitzada	  com	  a	  vora	  de	  calçada,	  sent	  la	  seva	  amplària	  de	  15	  cm	  

amb	  voral	   igual	  o	  major	  d'1,50	  m	  i	  de	  10	  cm	  amb	  voral	   inferior	  a	  1,5m.	  S’utilitzarà	  al	  

llarg	  de	  la	  via,	  excepte	  a	  les	  interseccions	  i	  accessos.	  També	  s’utilitzarà	  pel	  contorn	  de	  

la	  illeta	  de	  la	  rotonda.	  

c) Transversals	  

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

- M-‐4.2.	   Línia	   transversal	   discontínua	  de	   “Cediu	  el	   Pas”,	   de	  40	   cm	  d’amplada,	   amb	  un	  

traç	  de	  0,80m	  i	  un	  va	  de	  0,40	  m,	  utilitzada	  en	  el	  punt	  d’encreuament	  dels	  ramals	  amb	  

la	  rotonda.	  
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- M-‐4.4	  Línies	  de	  gran	  amplada	  disposades	  paral·∙leles	  a	  la	  calçada	  i	  formant	  un	  conjunt	  

transversal	   a	   la	  mateixa.	   És	   la	  marca	  del	  pas	  de	   vianants.	  Cada	   línia	   contínua	   té	  una	  

amplada	  de	  50	  cmx50cm	  i	  separades	  50	  cm	  entre	  elles.	  

	  

d) Fletxes	  

- M-‐5.2	  Fletxes	  pintades	  a	  la	  calçada	  per	  indicar	  quin	  sentit	  a	  de	  seguir	  el	  conductor	  que	  

circula	  per	  aquesta	  via.	  La	  distància	  entre	  ells	  serà,	  com	  a	  mínim,	  de	  20	  m.	  Utilitzarem	  

fletxes	   per	   vies	   amb	   VM	   menor	   a	   60	   km/h,	   i	   seran	   fletxes	   de	   front,	   a	   la	   dreta,	   a	  

l’esquerra	  i	  de	  front	  i	  a	  la	  dreta.	  

- M-‐5.3	  

- M-‐5.4	   Fletxa	   de	   final	   de	   carril.	   Senyalitza	   que	   el	   carril	   en	   el	   que	   està	   situat	   l’usuari	  

finalitza	   pròximament	   i	   és	   precís	   seguir	   la	   indicació.	   Com	   a	  mínim	   es	   disposarà	   una	  

sèrie	  de	  4,	  a	  intervals	  linealment	  decreixents.	  

e) Inscripcions	  

- 	  M-‐6.5	  Indica	  al	  conductor	  l’obligació	  que	  té	  de	  cedir	  el	  pas	  als	  vehicles	  que	  hi	  circulen	  

per	  la	  calçada	  a	  la	  que	  s’aproxima,	  i	  d’aturar-‐se	  si	  és	  precís	  abans	  de	  la	  línia	  de	  “Cediu	  

el	  pas”.	  Es	  situarà	  a	  una	  distància	  d’entre	  5	  i	  10	  m	  de	  la	  línia	  de	  “Cediu	  el	  pas”.	  Té	  una	  

llargada	  de	  3,6	  m	  i	  una	  amplada	  d’1,2	  m.	  

f) Zebrat	  

- M-‐7.2a	   	  Franges	  obliqües	  paral·∙leles	  que	  indiquen	  que	  cap	  animal,	  persona	  o	  individu	  

pot	  entrar	  dins	  aquesta	  zona.	  Indica	  circulació	  de	  doble	  sentit.	  

- M-‐7.2b	  Franges	  obliqües	  paral·∙leles	  que	   indiquen	  que	  cap	  animal,	  persona	  o	   individu	  

pot	  entrar	  dins	  aquesta	  zona.	  Indica	  circulació	  en	  un	  sentit.	  

2.3	  	  Materials	  a	  utilitzar	  

La	  pintura	  a	  utilitzar	  en	  la	  present	  obra	  serà	  de	  tipus	  acrílica	  i	  reflectant	  amb	  microesferes	  de	  

vidre	  per	  a	  les	  marques	  longitudinals	  i	  transversal	  (contínues	  i	  discontínues).	  Per	  a	  les	  maques	  

superficials,	  pas	  de	  vianants,	  fletxes	  de	  retorn	  i	  inscripcions	  de	  “cediu	  el	  pas.	  

Al	  Document	  número	  2.	  Plànols,	  podem	  trobar	  un	  plànol	  detallat	  de	  la	  col·∙locació	  de	  cada	  un	  

dels	  elements	  aquí	  descrits.	  
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3.	  	  SENYALITZACIÓ	  VERTICAL	  

3.1.	  	  Introducció	  

Per	  a	  la	  col·∙locació	  de	  la	  senyalització	  vertical	  s’haurà	  de	  determinar	  quines	  característiques	  ha	  

de	  tenir	  la	  via	  projectada	  i	  s’haurà	  de	  consultar	  la	  següent	  normativa:	  

- Norma	   8.1-‐IC.	   “Señalización	   Vertical”,	   de	   l’any	   2011,	   de	   la	   Dirección	   General	   de	  

Carreteras	  del	  Ministeroi	  de	  Fomento.	  

- “Señales	   verticales	   de	   circulación.	   Tomo	   I.	   Características	   de	   las	   Señales.”	   Dirección	  

General	  de	  Carreteras.	  Marzo	  1992.	  

- “Señales	   verticales	   de	   circulación.	   Tomo	   II.	   Catálogo	   y	   significado	   de	   las	   señales.”	  

Dirección	  General	  de	  Carreteras.	  Junio	  1992.	  

En	   el	   document	   número	   2	   del	   present	   projecte	   apareixen	   plànols	   en	   planta	   d’on	   s’han	  

d’instal·∙lar	  i	  quina	  tipologia	  de	  senyal	  hi	  ha	  a	  cada	  punt	  de	  la	  zona	  de	  projecte.	  

3.2	  	  Criteris	  d’implantació	  

En	   la	   implantació	   de	   la	   senyalització	   vertical	   haurem	   de	   considerar	   varis	   factors	   que	  

condicionaran	  les	  característiques	  de	  la	  senyal	  utilitzada.	  Aquests	  factors	  condicionants	  poden	  

ser	  visuals,	  com	  són	  la	  visibilitat	  fisiològica,	  que	  és	  la	  distància	  a	  la	  qual	  podem	  llegir	  una	  lletra	  

o	  símbol,	  la	  visibilitat	  geomètrica,	  que	  és	  la	  màxima	  distància	  mesurada	  sobre	  la	  carretera,	  en	  

la	  qual	  la	  visual	  dirigida	  pel	  conductor	  cap	  a	  una	  senyal	  o	  cartell,	  es	  troba	  lliure	  d’obstacle	  que	  

l’interceptin.	  

D’altra	  banda	  també	  trobem	  condicionants	  segons	   la	  seva	  posició,	   longitudinal	  o	   transversal.	  

La	   distància	   longitudinal	   a	   on	   es	   col·∙locarà	   la	   senyal	   variarà	   segons	   la	   seva	   tipologia	   i	  

transversalment,	  el	  seu	  extrem	  més	  pròxim	  haurà	  de	  distar,	  almenys,	  1.5	  m	  de	  l’extrem	  de	  la	  

calçada.	  

També	  considerarem	  l’alçada	  de	  les	  senyals.	  Al	  nostre	  cas	  al	  tenir	  una	  carretera	  convencional	  i	  

una	   via	   sub-‐urbana	   amb	   les	   característiques	   de	   carretera	   convencional	   amb	   vorals	  ≥1,5	  m,	  

proposerem	  la	  col·∙locació	  de	  les	  senyals	  amb	  una	  altura	  de	  1,8	  m,	  des	  de	  el	  cantó	  inferior	  de	  la	  

senyal	  fins	  al	  cantó	  inferior	  de	  la	  caçada.	  

Els	  senyals	  utilitzats	  en	  el	  marge	  de	  la	  plataforma	  es	  giraran	  lleugerament	  cap	  a	  fora	  amb	  un	  

angle	  de	  3º	  respecte	  de	   la	  normal	  a	   la	   línia	  que	  uneix	  el	  costat	  de	   la	  calçada	  enfront	  d’ells,	   i	  
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situats	  150	  m	  abans.	  Els	  cartells	  fletxa	  tenen	  l’excepció	  de	  que	  s’orienten	  perpendicularment	  a	  

la	  visual	  del	  conductor.	  

Un	  apartat	  important	  és	  la	  retroreflectància,	  ja	  que	  la	  seva	  finalitat	  és	  que	  la	  senyal	  sigui	  vista	  

des	  de	  el	  vehicle	  en	  moviment,	  excepte	  els	  de	  colors	  negre	  o	  blau	  fosc.	  Tots	  els	  elements	  (fons,	  

caràcters,	   orles,	   símbols,	   fletxes,	   pictogrames)	   d’una	   senyals,	   cartell	   o	   panell	   complementari	  

han	  de	  ser	  retroreflexius	  en	  el	  seu	  color.	  

En	  el	  nostre	  cas	  considerem	  el	  traçat	  periurbà.	  

3.3.	  	  Tipologia	  	  

Les	  senyals	  verticals	  es	  poden	  classificar	  en	  diversos	  grups	  segons	  la	  seva	  tipologia.	  

A	  continuació	  detallarem	  les	  senyals	  utilitzades	  al	  present	  projecte:	  

a) Senyals	  d’advertència	  

- P-‐4	  Senyal	  d’advertència	  d’intersecció	  giratòria.	  

- P-‐20	  Senyal	  d’advertència	  de	  pas	  de	  vianants.	  

b) Senyals	  de	  reglamentació	  

- R-‐1	  Senyal	  de	  cediu	  el	  pas.	  

- R-‐101	  Senyal	  d’entrada	  prohibida.	  

c) Senyals	  de	  prohibició	  o	  restricció	  

- R-‐301	  Velocitat	  màxima	  40.	  

d) Senyals	  d’obligació	  

- R-‐400c	  Senyala	  la	  direcció	  recta,	  per	  on	  els	  vehicles	  han	  de	  passar	  obligatòriament.	  

- R-‐401a	   Senyala	   el	   costat	   dret	   inferior,	   per	   on	   els	   vehicles	   han	   de	   passar	  

obligatòriament.	  

- R-‐401b	   Senyala	   el	   costat	   esquerre	   inferior,	   per	   on	   els	   vehicles	   han	   de	   passar	  

obligatòriament.	  

- R-‐402	  Senyal	  d’obligació	  d’intersecció	  de	  sentit	  giratori.	  

e) Senyals	  d’indicació	  

- S-‐13	  Situació	  de	  pas	  de	  vianants.	  Falta	  posar	  al	  plànol	  

f) Senyals	  de	  carrils	  

- S-‐52	  Final	  de	  carril	  destinat	  a	  circulació.	  

g) Senyals	  d’orientació	  

- S200	   Presenyalització	   de	   glorietes.	   Es	   col·∙locarà	   un	   a	   cada	   ramal	   d’entrada	   a	   la	  

rotonda.	  



	  

7	  
Annex10.	  Senyalització,	  abalisament	  i	  defenses	  

- S-‐300	  Fletxa	  que	  indica	  la	  direcció	  de	  poblacions	  situades	  dins	  l’itinerari	  de	  la	  carretera	  

convencional.	  

h) Senyals	  complementàries	  

- S800	  Indica	  la	  distància	  de	  150m	  de	  la	  senyal	  fins	  al	  punt	  que	  indiqui	  l’advertència	  de	  

la	  senyal.	  

	  

	  

3.4.	  	  Senyalització	  de	  glorietes	  

a) Presenyalització	  

La	   presència	   de	   la	   rotonda	   ha	   de	   ser	   advertida,	   en	   tots	   els	   seus	   accessos,	   amb	   una	  

senyal	  P-‐4	  situada	  a	  uns	  200	  m	  de	  la	  marca	  vial	  M-‐4.2	  fora	  de	  poblat.	  

Es	  presenyalitzarà	  les	  destinacions	  a	  on	  condueixen	  cada	  una	  de	  les	  sortides	  possibles.	  

Es	  col·∙locaran	  les	  senyals	  de	  reducció	  de	  velocitat	  a	  cada	  tram	  d’accés	  a	  la	  rotonda	  per	  

el	  cas	  que	  sigui	  necessari	  la	  aturar-‐se	  per	  cedir	  el	  pas	  a	  altres	  vehicles.	  

També	   es	   recomana	   la	   presenyalitzar	   l’obligació	   de	   cedir	   el	   pas	   als	   vehicles	   que	  

circulen	  per	  la	  calçada	  anular,	  amb	  una	  senyal	  R-‐1,	  situada	  a	  150	  m	  de	  la	  marca	  vial	  M-‐

4.2.	  

b) Entrades	  

L’obligació	   de	   cedir	   el	   pas	   als	   vehicles	   situats	   dins	   la	   calçada	   anular	   farà	   que	   es	  

senyalitzi	   amb	   una	   senyal	   R-‐1,	   just	   al	   punt	   d’entrada,	   i	   duplicant-‐se	   aquesta	   senyal	  

sobre	  la	  illeta	  deflectora	  situada	  a	  l’esquerra	  de	  l’entrada	  quan	  s’accedeixi	  per	  2	  o	  més	  

carrils,	  com	  és	  el	  nostre	  cas	  a	  quatre	  dels	  accessos.	  

	  

c) Calçada	  anular	  

Front	  a	   cada	  entrada	  es	   col·∙locarà	  una	   senyal	  R-‐402	  a	   la	   illeta	   central.	  A	  més	  a	  més,	  

també	   col·∙locarem	   dues	   senyals,	   una	   a	   cada	   costat	   de	   la	   R-‐402,	   que	   ens	   indica	   la	  

direcció	  de	  la	  rotonda.	  

d) Sortides	  

Es	   col·∙locaran	   cartells	   fletxa	   a	   les	   illetes	   perimetrals,	   mai	   a	   la	   illeta	   central,	   però	  

únicament	  indicant	  els	  punts	  a	  on	  accedeixi	  aquella	  sortida.	  

Al	  Document	  número	  2.	  Plànols,	  podem	  trobar	  un	  plànol	  detallat	  de	  la	  col·∙locació	  de	  cada	  un	  

dels	  elements	  aquí	  descrits.	  
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4.	  	  ABALISAMENT	  

L’abalisament	   és	   la	   utilització	   de	   determinats	   elements	   perceptibles	   pel	   conductor,	   a	   fi,	   de	  

destacar	  determinades	  característiques	  de	  la	  via.	  

Al	  tractar-‐se	  d’una	  rotonda	  il·∙luminada	  i	  del	  tipus	  de	  via,	  només	  es	  realitzarà	  abalisament	  a	  la	  

Carretera	  de	  Sóller	  (Ma-‐11),	  al	  ramal	  de	  Sóller.	  Col·∙locarem	  captafars	  al	  voral	  de	  cada	  costat.	  	  

	  

5.	  	  DEFENSES	  

5.1.	  Introducció	  

Les	  barreres	  de	  seguretat	  són	  sistemes	  de	  contenció	  de	  vehicles,	  és	  a	  dir,	  dispositius	  instal·∙lats	  

a	  una	   carretera	  que	   la	   seva	   finalitat	   és	  proporcionar	  un	   cert	  nivell	   de	   contenció	   front	   al	   xoc	  

d’un	   vehicle	   fora	   de	   control,	   de	   forma	   que	   es	   limitin	   els	   danys	   i	   lesions,	   tant	   per	   els	   seus	  

ocupants	   com	  per	   la	   resta	   d’usuaris	   de	   la	   carretera	   i	   altres	   persones	   i	   objectes	   situats	   a	   les	  

proximitats.	  

Per	   definir	   els	   diferents	   dispositius	   de	   contenció	   s’han	   consultat	   dues	   normatives,	  

“Recomendaciones	  sobre	  sistemas	  de	  contención	  de	  vehículos”.	  Orden	  circular	  321/95	  T	  y	  P.	  

Ministerio	  de	  Fomento.	  Año	  2000	  i	  la	  norma	  “Criterios	  de	  aplicación	  de	  barreras	  de	  seguridad	  

metálicas”.	  Orden	  circular	  28/2009.	  Ministerio	  de	  Fomento.	  Año	  2009.	  

5.2.	  Tipologia	  de	  barrera	  de	  seguretat	  

Els	  elements	  de	  contenció	  elegits	  per	  col·∙locar	  en	  aquest	  projecte	  són	  barreres	  metàl·∙liques.	  

El	   comportament	  d’una	  barrera	  de	   seguretat	  metàl·∙lica	   front	   a	   l’impacte	  d’un	   vehicle	  depèn	  

principalment	  de	  les	  característiques	  geomètriques	  i	  mecàniques	  dels	  elements	  individuals	  del	  

sistema	   i	   de	   la	   fonamentació	   utilitzada.	   Això	   és	   el	   que	   ens	   proporcionarà	   una	   tipologia	   de	  

barrera	  o	  una	  altra.	  

El	  seu	  comportament	  ve	  caracteritzat	  per	  el	  seu	  nivell	  de	  contenció	  i	  per	  el	  seu	  desplaçament	  

transversal,	  la	  deformació	  d’aquesta.	  

Als	  marges	  exteriors	  on	  es	  requereixin	  elements	  de	  contenció	  disposarem	  una	  barrera	  simple.	  

Al	  tram	  de	  mitjana	  del	  ramal	  de	  Palma,	  que	  separa	  ambdós	  sentits	  serà	  necessari	  la	  col·∙locació	  
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de	  barrera	  simple	  en	  ambdós	  costats,	  ja	  que	  la	  distància	  de	  l’eix	  al	  voral	  de	  la	  calçada	  interior	  

de	  cada	  sentit	  és	  superior	  a	  0,5	  m.	  

En	   el	   present	   projecte	   es	   disposarà	   la	   barrera	   metàl·∙lica	   als	   carrils	   zeros,	   a	   l’entrada	   a	   la	  

rotonda	  del	  ramal	  de	  Sóller	  i	  a	  la	  mitjana	  del	  ramal	  de	  Palma.	  

La	   tipologia	   de	   barrera	   elegida	   és	   la	   barrera	  metàl·∙lica	   simple	   BMSNA2/C.	   Classe	   i	   nivell	   de	  

contenció	   normal	   N2,	   amplada	   de	   treball	   W4,	   la	   deflexió	   dinàmica	   és	   1,1	   m	   i	   l’índex	   de	  

severitat	   A	   (ASI≤1).	   Es	   disposaran	   postes	   C-‐120	   cada	   2m.	   L’acer	   utilitzat	   per	   a	   la	   seva	  

construcció	  serà	  S	  235JR.	  

Al	   document	   2.	   Plànols	   del	   present	   projecte,	   podem	   trobar	   les	   característiques	   principals	  

d’aquesta	  tipologia	  de	  barrera.	  

	  

6.ENLLUMENAT	  	  

L’enllumenat	   s’ha	   projectat	   intentant	   respectar	   la	   xarxa	   instal·∙lada	   a	   la	   via	   existent.	   S’han	  

disposat	  columnes	  de	  12m	  amb	  llumeneres	  de	  250W	  al	  voltant	  de	  la	  rotonda	  i	  als	  ramals,	  i	  al	  

centre	  de	   la	   rotonda	  s’ha	   instal·∙lat	  una	  columna	  amb	  creuetes	   i	   llumeneres	  que	   il·∙luminen	   la	  

totalitat	   d’aquesta.	   Amb	   aquesta	   instal·∙lació	   aconseguim	   il·∙luminar	   correctament	   la	   via	   i	  

aportar	  més	  seguretat.	  	  
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1.	  	  	  INTRODUCCIÓ	  

L’objecte	  del	   present	   annex	  és	   analitzar	   i	   avaluar	   els	   efectes	  que,	   sobre	  el	  medi	   ambient	   en	  

general	   i	  sobre	  determinats	  factors	  ambientals	  en	  particular,	  produiran	   les	  accions	  produïdes	  

per	  la	  infraestructura	  projectada,	  i	  per	  tant,	  intentarem	  minimitzar	  els	  seus	  efectes	  introduint	  

la	  integració	  ambiental	  a	  les	  actuacions	  previstes.	  

	  

2.	  	  LOCALITZACIÓ	  DEL	  PROJECTE	  

2.1	  	  Localització	  

L’actuació	  es	  desenvolupa	  a	  les	  afores	  de	  Palma	  de	  Mallorca,	  més	  concretament	  al	  nord,	  a	  la	  

intersecció	  entre	  la	  Carretera	  de	  Sóller	  (Ma-‐11)	  i	  el	  Camí	  dels	  Reis.	  	  

2.2.	  	  Estat	  actual	  

L’actuació	  presentada	  en	  el	  present	  projecte	  està	  plantejada	  a	  una	  zona	  a	  on	   ja	  existeix	  una	  

rotonda	  amb	  els	  seus	  ramals	  que	  pertany	  a	  la	  xarxa	  viària.	  A	  les	  zones	  adjacents	  a	  aquest	  enllaç	  

es	  situen	  solars,	  cases,	  un	  negoci	  de	  mobles	  i	  la	  ITV.	  

2.3.	  Descripció	  del	  projecte	  

El	  projecte	  consisteix	  en	   la	   reforma	  de	   l’enllaç	  entre	   la	  Carretera	  de	  Sóller	   (Ma-‐11)	   i	  el	  Camí	  

dels	   Reis.	   La	   modificació	   creada	   és	   la	   construcció	   d’una	   nova	   rotonda	   de	   3	   carrils	   amb	   la	  

millora	  de	  tots	  els	  ramals	  d’entrada	  i	  sortida	  a	  ella,	  cap	  el	  Polígon	  de	  Son	  Castelló,	  de	  Sóller,	  de	  

Son	  Sardina,	  de	  Son	  Espases	  i	  de	  Palma	  i	  la	  construcció	  i	  reforma	  de	  3	  carrils	  zero	  (Son	  Castelló-‐

Sóller,	  Son	  Espases-‐Palma	  i	  Palma-‐Son	  Castelló).	  

La	   finalitat	   d’aquest	   és	   millorar	   la	   fluïdesa	   de	   l’enllaç	   i	   reduir	   el	   temps	   d’espera	  

d’entrada	  a	  la	  rotonda	  per	  evitar	  que	  hi	  hagi	  congestions	  de	  tràfic.	  També	  s’ampliarà	  la	  

rotonda	   per	   a	   que	   els	   vehicles	   pesats	   tinguin	   millor	   maniobrabilitat	   en	   traçar	   la	  

rotonda.	  

La	   nova	   rotonda	   manté	   pràcticament	   la	   cota	   actual	   del	   terreny	   a	   la	   que	   es	   situa	  

l’actual,	  per	  tant,	  els	  moviments	  de	  terres	  previstos	  són	  reduïts.	  



	  

3	  
Annex	  11.	  Estudi	  ambiental	  

Al	   document	   2.	   Plànols,	   podem	   observar	   la	   situació	   de	   la	   rotonda	   actual	   i	   de	   la	  

projectada	  a	  aquest	  projecte.	  

2.4.	  	  Espais	  protegits	  

La	   zona	   on	   es	   localitza	   l’execució	   del	   present	   projecte	   està	   allunyada	   d’espais	  

protegits,	   tal	   i	   com	  es	  mostra	   a	   la	   següent	   imatge.	   Per	   tant,	   no	   tenim	   la	   possibilitat	  

d’afectar	   espais	   que	   tenen	   una	   protecció	   especial.	   A	   la	   següent	   imatge	   ho	   podem	  

comprovar:	  

	  
Imatge	  1.	  Zona	  projectada	  sense	  afectació	  d’espais	  protegits.	  

	  

	  

3.	  	  CARACTERITZACIÓ	  DE	  L’ENTORN	  

3.1.	  Caracterització	  de	  l’espai	  afectat	  

A	   continuació,	   s’aporta	   una	   caracterització	   ambiental	   de	   la	   zona	   afectada,	   a	   on	   no	  

s’han	   detectat	   aspectes	   rellevants	   d’afectació.	   El	   projecte	   projectat	   afecta	   al	   viari,	   a	  

petits	  terrenys	  edificats	  i	  parcel·∙les	  d’algun	  solar	  particular	  adjacent	  al	  viari	  de	  caràcter	  

rural	  i	  de	  conreu	  poc	  important.	  
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3.2.	  	  Relleu	  

L’actuació	  es	  desenvolupa	  a	  una	  zona	  bastant	  plana,	  a	  on	  no	  s’aprecien	  canvis	  de	  cota	  

del	  terreny	  molt	  apreciables.	  

3.3.	  	  Hidrologia	  

La	  zona	  a	  on	  s’emplaça	  el	  projecte	  no	  està	  travessada	  per	  cap	  torrent	  ni	  element	  de	  

drenatge.	  

L’actuació	   no	   s’ubica	   en	   zona	   de	   risc	   d’inundació	   segons	   l’establert	   a	   l’Atles	   de	  

delimitació	   geomorfològica	   de	   xarxes	   de	   drenatge	   i	   planes	   d’inundació	   de	   les	   Illes	  

Balears.	  

3.4.	  Espais	  protegits	  i	  riscs	  ambientals	  

La	  zona	  afectada	  no	  es	  localitza	  en	  espais	  naturals	  protegits	  per	  la	  Red	  Natura	  2000	  i	  

no	  es	  veu	  afectat	  per	  hàbitats	  inventariats	  de	  la	  Directiva	  Hàbitats.	  

La	   zona	   afectada	   no	   es	   localitza	   a	   l’àrea	   de	   prevenció	   de	   risc	   (APR)	   d’inundacions,	  

d’incendis,	  erosió	  o	  esllavissaments.	  

	  

4.	  	  PREVISIÓ	  D’EFECTES	  AMBIENTALS	  

4.1.	  	  Canvis	  en	  els	  efectes	  sobre	  la	  qualitat	  de	  l’aire:	  renou,	  pols,	  fums	  i	  olors.	  

Aquest	  canvi	  proporciona	  efectes	  positius	  sobre	  la	  qualitat	  de	  l’aire	  ja	  que	  la	  millora	  de	  

la	  circulació	  i	  la	  disminució	  del	  temps	  d’espera	  per	  entrar	  a	  la	  rotonda	  porta	  associades	  

reduccions	  en	  les	  emissions	  acústiques	  i	  de	  gasos.	  

4.2.	  	  Canvis	  en	  els	  efectes	  sobre	  el	  factor	  terra-‐sòl	  

Sense	  grans	  afectes	  en	  el	  relleu	  i	  de	  caràcter	  topogràfic.	  No	  s’han	  identificat	  aspectes	  

negatius,	  a	  l’actuar-‐se	  sobre	  un	  relleu	  transformat,	  el	  qual	  casi	  no	  es	  modifica.	  

Sense	  efectes	   sobre	  els	   recursos	  mineralògics	  del	   sòl.	   Es	  descarten	  efectes	   sobre	  els	  

recursos	  minerals,	  no	  tractant-‐se	  d’una	  zona	  minera	  explotable.	  
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4.3.	  	  Canvis	  en	  els	  efectes	  sobre	  el	  factor	  aigua	  

Sense	   afectes	   sobre	   la	   hidrologia	   superficial.	   No	   es	   modifica	   l’actual	   escorrentia	  

superficial	  ni	  s’altera	  la	  xarxa	  de	  torrents.	  	  

Sense	   afectes	   sobre	   la	   hidrologia	   subterrània.	   No	   es	   produeixen	   efectes	   sobre	   les	  

aigües	  subterrànies.	  No	  es	  modifiquen	  els	  regs	  de	  contaminació	  d’aigües	  subterrànies.	  

Sense	  efecte	  sobre	  els	  recursos	  hídrics,	  ni	  sobre	  les	  zones	  humides,	   ja	  que	  no	  s’actua	  

sobre	  elles	  ni	  sobre	  la	  seva	  zona	  d’influència.	  

4.4.	  	  Canvis	  en	  els	  efectes	  sobre	  la	  vegetació	  i	  la	  fauna	  

Sense	  efectes	   considerables	   sobre	   la	   vegetació	   i	   la	   fauna	  d’interès.	   S’actua	   sobre	  un	  

espai	  pràcticament	  ja	  construït,	  en	  excepció	  d’una	  part	  sobre	  solars	  de	  cultiu	  de	  secà	  i	  

ametllers.	  Aquesta	  actuació	  sobre	  el	  terreny	  casi	  no	  repercuteix	  en	  la	  fauna	  de	  la	  zona,	  

ja	  que	  no	  es	  produeixen	  canvis	  molt	  significatius.	  

4.5.	  Canvis	  en	  els	  efectes	  sobre	  hàbitats	  de	  la	  Directiva	  Hàbitats	  

Sense	  efectes	  sobre	  espais	  protegits	  per	  la	  Directiva	  Hàbitats	  	  i	  sobre	  inventariats.	  No	  

s’actua	  en	  Red	  Natura	  2000,	  ni	  s’afecten	  hàbitats	  de	  la	  Directiva.	  	  

4.6.	  	  Canvis	  en	  els	  efectes	  sobre	  valors	  d’interès	  

Sense	   efectes	   sobre	   els	   recursos	   culturals.	  No	  hi	   ha	   elements	   amb	   interès	   cultural	   a	  

l’espai	  afectat	  per	  el	  projecte.	  

Sense	   efectes	   sobre	   els	   espais	   protegits	   ni	   sobre	   la	   Red	   Natura	   2000,	   ja	   que	   no	   es	  

desenvolupa	   sobre	   cap	   espai	   dels	   anteriors,	   per	   tant,	   no	   es	   produiran	   efectes	   sobre	  

ells.	  
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5.	   	   JUSTIFICACIÓ	  DEL	   COMPLIMENT	  DELS	   CRITERIS	   SOBRE	   LA	   AUSÈNCIA	  D’EFECTES	  

ADVERSOS	  SIGNIFICATIUS	  SOBRE	  EL	  MEDI	  AMBIENT	  

5.1	  	  Increment	  significatiu	  de	  les	  emissions	  a	  la	  atmosfera.	  

No	   es	   produeix	   un	   increment	   de	   les	   emissions,	   es	   reduirà	   o	   es	   mantindrà,	   ja	   que	  

s’associa	   a	   una	  millora	   de	   la	   fluïdesa,	   eficàcia	   del	   tràfic	   i	   una	   disminució	   del	   temps	  

d’espera.	  

5.2.	  	  Increment	  significatiu	  d’abocaments	  a	  lleres	  públiques	  o	  al	  litoral.	  

El	  drenatge	  i	  les	  aigües	  pluvials	  recollides	  a	  la	  rotonda	  van	  a	  parar	  al	  torrent	  que	  passa	  

al	  costat	  de	  l’actuació.	  	  

No	  es	  generen	  abocaments	  al	  litoral.	  

5.3.	  	  Increment	  significatiu	  de	  la	  generació	  de	  residus	  

No	  es	  produeixen	  grans	  increments	  de	  residus,	  ja	  que	  es	  tracta	  d’una	  actuació	  de	  poca	  

magnitud.	  

	  

6.	  	  CONCLUSIONS	  

El	   present	   document	   té	   com	   objecte	   realitzar	   un	   anàlisi	   ambiental	   de	   l’actuació	   del	  

present	  projecte,	  que	  consisteix	  en	  la	  reforma	  i	  millora	  de	  l’enllaç	  entre	  la	  Carretera	  de	  

Sóller	  (Ma-‐11)	  i	  el	  Camí	  dels	  Reis.	  

El	  projecte	  afecta	  al	  viari,	  a	  petits	  terrenys	  edificats	  i	  parcel·∙les	  d’algun	  solar	  particular	  

adjacent	  al	  viari	  de	  caràcter	  rural	  i	  de	  conreu	  poc	  important.	  	  

Per	   tant,	   casi	   tota	   la	   totalitat	   del	   projecte	   es	   desenvolupa	   sobre	   un	   espai	   ja	  

transformat,	  sense	  valors	  ambientals	   	  remarcables,	  ni	  es	  troba	  afectat	  per	  torrents	  ni	  

zones	  de	  possible	  risc	  d’inundacions.	  

Segons	   el	   criteri	   establert	   en	   el	   present	   document,	   l’actuació	   que	   es	   vol	   realitzar	  

aportar	   efectes	   positius	   sobre	   el	   medi	   ambient,	   derivats	   de	   la	   millora	   de	   la	  

infraestructura,	  ja	  que	  els	  vehicles	  no	  deuran	  estar	  tant	  de	  temps	  a	  la	  rotonda,	  fet	  que	  
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pot	  provocar	  una	  disminució	  de	  contaminació	  acústica	  i	  atmosfèrica.	  L’espai	  de	  conreu	  

ocupat	   no	   té	   una	   gran	   repercussió	   ja	   que	   les	   terres	   a	   conrear	   no	   aporten	   grans	  

beneficis	  i	  no	  són	  de	  cap	  espècie	  a	  protegir	  ni	  estan	  dins	  cap	  zona	  de	  protecció.	  

Per	  tant:	  

- No	  hi	  haurà	  increment	  de	  les	  emissions	  atmosfèriques.	  

- Hi	  haurà	  abocament	  de	  les	  aigües	  pluvials	  al	  torrent.	  

- No	  hi	  ha	  un	  increment	  significatiu	  de	  la	  generació	  de	  residus.	  

- No	  hi	  ha	  un	  augment	  significatiu	  de	  la	  utilització	  de	  recursos	  naturals.	  

- Està	  situada	  a	  una	  zona	  de	  possible	  risc	  d’inundació.	  
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1.   INTRODUCCIÓ 

L’objecte del present annex és indicar els terrenys necessaris per a l’execució de les obres i 

identificar els béns afectats per aquest projecte. 

Per a la realització d’aquest annex, s’ha consultat la  Llei de Carreteres de les Illes Balears, Llei 

5/1990, del 24 de maig i la Ley de Expropiación Forzosa, del desembre del 1954. Consultant 

aquestes lleis, ens veiem obligats a realitzar el present estudi dels béns afectats a on es 

defineixin les obres a executar i les parts a expropiar. 

Per definir correctament aquesta tasca s’han de realitzar vàries etapes com el coneixement de 

la superfície física i real on es realitzarà l’obra, l’afectació d’aquesta sobre els terrenys, ja siguin 

de particulars o de domini públic, l’ocupació d’aquests, passant per altres fases com la 

definició geomètrica, aixecament d’actes prèvies i la redacció de l’acta d’expropiament on es 

valoren els drets i els béns afectats, entre d’altres. 

Totes aquestes passes a realitzar són per aconseguir la màxima precisió possible alhora de 

definir els terrenys a expropiar, per poder dur a terme una correcta execució de l’obra. Per 

això, s’ha elaborat un inventari de les afeccions totals de terreny. 

Administrativament, totes les obres seran executades per la Direcció Insular de Carreteres del 

Consell de Mallorca. 

Per a la identificació de les diferents finques s’ha considerat les dades proporcionades per la 

Seu Electrònica del Cadastre, de la Dirección General del Catastro. 

2.  DESCRIPCIÓ I TIPUS DE TERRENY AFECTAT 

2.1.  Descripció del terreny 

Les zones afectades corresponents a l’execució de la present obra estan situats al nucli 

municipal de Palma de Mallorca (Illes Balears). 

Els terrenys a expropiar es veuen afectats per la construcció del present projecte, ja que 

utilitza el terreny de l’enllaç actual que és de domini públic i alguns solars adjacents a la 

rotonda actual, que són de particulars. 

Segons les dades cadastrals obtingudes , a través de la Seu Electrònica del Cadastre, es pot 

comprovar que els terrenys afectats estan qualificats com a sòl rústic, a excepció de 

l’expropiació de part d’una parcel·la urbana. 
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2.2.  Afeccions 

Es defineixen tres tipologies d’afeccions per poder realitzar l’obra: les zones de domini públic, 

l’ocupació temporal i l’expropiació definitiva. 

2.2.1.  Zona de domini públic 

Segons l’article 29 de la  Llei de Carreteres de les Illes Balears, Llei 5/1990, del 24 de maig, es 

fixen zones de domini públic que es defineixen a partir de traçar dues línies, una  a cada costat 

de la calçada. Aquestes zones de domini públic estan destinades a contenir tots els elements 

bàsics i complementaris de la via i també les necessitats annexes, com jardins, àrees de 

descans, etc., per tant, aquestes terres hauran de ser expropiades. 

Aquesta franja de domini públic serà de 3 metres per vies de dos carrils per les xarxes 

primàries i secundàries, el nostre cas. 

2.2.2.  Ocupació temporal 

Per a l’execució de les obres són necessàries les ocupacions temporals de terreny. Seran 

utilitzades per a una correcta realització d’aquestes, com per a la construcció del vial 

provisional, necessari per el desviament provisional durant l’execució de l’obra. També  seran 

fonamentals per a la col·locació de les instal·lacions per al personal de l’obra, per aparcar la 

maquinària, per poder deixar les diferents eines necessàries i per depositar els materials. 

Els terrenys utilitzats per aquest fi seran les dues finques situades adjacents a la carretera de 

Sóller (Ma-11) just abans d’entrar a la rotonda actual en direcció Palma. Es tracta de dos solars 

rústics que es dediquen al cultiu de secà i ametllers de secà i són pràcticament plans, cosa que 

permet un bon accés i un bon lloc per executar el vial provisional i aparcar la maquinària 

durant les hores que no s’utilitzin.  

2.2.3.  Expropiació 

S’expropiaran les superfícies que ocupin l’explanació del traçat de la nova rotonda i els seus 

ramals definits en el present projecte, els seus elements funcionals, les instal·lacions 

permanents i les superfícies que siguin imprescindibles per complir la normativa vigent en 

aquesta tipologia d’obres. 

La fixació de la línia d’expropiacions es fa en funció de la traça de la rotonda projectada i a 

partir d’aquesta es delimita la superfície a expropiar. 
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En el present projecte haurem de realitzar l’expropiació definitiva a varis solars de la zona. Tots 

ells són rústics, a excepció d’una parcel·la urbana. A l’apartat 4. Resum de la valoració es pot 

observar una taula a on es descriuen  totes les característiques de cada un dels solar 

expropiats. 

 

3.  VALORACIÓ DEL TERRENY 

Als terrenys a expropiar se li ha de donar una valoració econòmica per compensar al propietari 

particular els seus terrenys expropiats. Aquesta quantitat econòmica s’haurà d’assumir per 

poder executar les obres. 

La valoració estimada dels drets i béns afectats variarà segons la seva funcionalitat i segons 

l’explotació que sofreixi. Per tant, el preu per m2 variarà de solar variarà segons la seva 

tipologia. 

Consultant altres projectes redactats per la Direcció Insular de Carreteres del Consell de 

Mallorca hem determinat el valor del preu per m2, depenent de l’afecció del terreny. 

Per tant, s’ha estipulat el següent quadre de preus: 

AFECCIÓ TIPUS DE SÒL PREU 

Zona de domini públic Rural 3€/m2 

   

Ocupació temporal Rural 3€/m2 

   

Expropiació Rural 5,58€/m2 

 Urbà 31€/m2 

 Urbà edificat 62€/m2 

 

4.  RESUM DE LA VALORACIÓ 

A continuació, es pot veure un quadre en el qual s’indica la referència cadastral, la superfície 

del solar, la superfície a expropiar, el valor de dites superfícies i la valoració econòmica total de 

la superfície a expropiar. El pressupost obtingut s’implantarà com a partida alçada al 

pressupost final. 
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TAULA DE VALORACIÓ 

Referència cadastral Polígon Parcel·la 
Tipus de 
terreny 

Superfície total de la 
parcel·la (m2) 

Superfície Afectada 
(m2) 

Valoració 
Valoració 

total 
ZONA DE DOMINI PÚBLIC 
07040A021000370000RJ 021 37 RÚSTIC 24535 1209.41 3€/m2 3.628,23 € 
07040A023001990000RP 023 199 RÚSTIC 20578 869,12 3€/m2  2.607,36 € 
07040A023003540000RB 023 354 RÚSTIC 6930 290,4 3€/m2 871,2 € 
07040A023002070000RR 023 207 RÚSTIC 6712 430,48 3€/m2 1.219,44 € 

TOTAL 2799,41 8.326,23 € 
ACTUACIÓ PROVISIONAL 
07040A021000370000RJ 021 37 RÚSTIC 24535 2300 3€/m2 6.900 € 
07040A023001990000RP 023 199 RÚSTIC 20578 3527 3€/m2 10.581 € 
07040A023003540000RB 023 354 RÚSTIC 6930 2632 3€/m2 7.896 € 

TOTAL 8459 25.377 € 
EXPROPIACIÓ 
07040A021000370000RJ 021 37 RÚSTIC 24535 2230,27 5,58€/m2 12.447,31 € 
07040A023001990000RP 023 199 RÚSTIC 20578 3439.01 5,58€/m2 19.189,67 € 
07040A023002070000RR 023 207 RÚSTIC 6712 1226,95 5,58€/m2 6846,38 € 
0246916DD7804E0001OT Camí dels Reis 421 URBÀ 542 56,7 31€/m2 1.757,7 € 

0444704DD7804C0001OP Camí passatemps 1 
URBÀ 

(construït) 
520 520 62€/m2 32.240 € 

0444704DD7804C0001OP Camí passatemps 1 URBÀ 662 662 31€/m2 20.522 € 
TOTAL 8134,93 93.003,06 € 

       
       

TOTAL      126.706,29€ 

5 
Annex 12. Expropiacions 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÈNDIX  1 

 

6 
Annex 12. Expropiacions 





	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

ANNEX	  	  13	  

SERVEIS	  AFECTATS	  
	  

	   	  



1	  
Annex	  13.	  Serveis	  afectats	  

ÍNDEX	  

	  

1. INTRODUCCIÓ...........................................................................................................	  2	  

2. SERVEIS	  AFECTATS.....................................................................................................2	  

2.1 Línia	  elèctrica.....................	  .........................................................................2	  

2.2 Línia	  telefònica...............................................	  .............................................3	  

2.3 Conduccions	  d’aigua....................................................................................3	  



2	  
Annex	  13.	  Serveis	  afectats	  

1.	  	  	  INTRODUCCIÓ	  

El	  present	  annex	  pretén	  descriure	  la	  situació	  actual	  	  dels	  diferents	  serveis	  que	  hi	  ha	  al	  llarg	  del	  

traçat	   projectat	   al	   present	   projecte,	   ja	   que	  hi	   ha	   diversos	   punts	   en	  que	   els	   diferents	   serveis	  

propers	  a	  l’obra	  es	  veuen	  afectats	  per	  les	  actuacions	  a	  realitzar.	  En	  els	  plànols	  adjunts	  s’aplega	  

amb	  detall	  la	  seva	  situació,	  així	  com	  les	  mesures	  a	  prendre	  o	  les	  actuacions	  a	  executar	  per	  a	  la	  

seva	  reposició.	  

	  

2.	  	  SERVEIS	  PRESENTS	  

A	  l’àmbit	  d’actuació	  s’han	  detectat	  els	  següents	  serveis:	  

2.1.	  	  	  Línia	  elèctrica	  

Les	   línies	   elèctriques	   existents	   a	   la	   zona	   de	   projecte	   són	   propietat	   de	   la	   companyia	   Gesa-‐

Endesa.	  	  	  

Una	   de	   les	   línies	   de	   la	   zona	   es	   tracta	   de	   dues	   línies	   soterrades	   de	   15-‐20	   kV	   que	   discorren	  

paral·∙leles	   sota	   la	   calçada	   i	   l’acera	   des	   de	   el	   ramal	   de	   Sóller	   cap	   a	   la	   rotonda.	   Una	   vegada	  

arriben	  a	  la	  rotonda	  van	  en	  direcció	  Son	  Espases	  fins	  arribar	  al	  quadre	  de	  tensió,	  situat	  dins	  el	  

recinte	  de	  Merkamueble,	  just	  aferrat	  al	  mur	  de	  separació	  de	  la	  via	  pública.	  En	  aquest	  punt,	  la	  

línia	  es	  transforma	  en	  aèria	  amb	  pals	  de	  fusta	   i	  discorre	  paral·∙lela	  al	   traçat	  de	   la	  calçada	  fins	  

arribar	  a	  la	  casa	  adjunta	  al	  Merkamueble.	  

Al	   tram	   soterrat	   està	   protegit	   amb	   una	   solera	   de	   formigó	   i	   la	   seva	   profunditat	  mínima	   serà	  

d’1m	   sota	   calçada	   i	   de	   0,8m	   sota	   acera,	   segons	   la	   “Norma	   técnica	   particular	   de	   líneas	  

subterráneas	  de	  media	  tensión”	  de	  Gesa-‐Endesa.	  

L’altre	   línia	  de	  Gesa-‐Endesa	  de	   la	   zona	  està	   composta	  per	  dos	   trams	  de	   línia	   aèria	   situada	  a	  

l’acera	  de	  les	  cases	  al	  ramal	  de	  Son	  Espases.	  Aquesta	  línia	  proporciona	  l’electricitat	  necessària	  

a	  les	  cases	  de	  la	  zona.	  

Una	  vegada	  definides	  les	  obres	  a	  executar,	  s’avalua	  la	  necessitat	  d’haver	  de	  modificar	  la	  xarxa	  

elèctrica	  que	  transcorre	  per	  la	  nostra	  obra.	  Valorant	  les	  diferents	  circumstàncies	  i	  fases	  d’obra	  

s’ha	  determinat	  que	  aquesta	  xarxa	  no	  sofrirà	  cap	  afecció,	  mantenint	  el	  traçat	  i	  la	  funcionalitat	  

actual.	  

	  



3	  
Annex	  13.	  Serveis	  afectats	  

2.2	  	  Línia	  telefònica	  

Es	  tracten	  de	  diferents	  trams	  de	  línia	  aèria	  de	  la	  xarxa	  de	  la	  ciutat	  de	  Palma	  de	  Mallorca,	  estan	  

sobre	  pals	  de	  formigó	  i	  compost	  per	  un	  únic	  cable	  .	  Es	  troben	  al	  ramal	  de	  Son	  Sardina	  i	  al	  costat	  

de	  les	  cases	  del	  ramal	  de	  Son	  Espases.	  

Degut	  a	   l’alternativa	  escollida	  per	  a	   la	   realització	  del	  present	  projecte,	  aquesta	   línia	  es	  veurà	  

afectada	  en	  un	  punt.	  Amb	   la	  modificació	  del	   traçat	  de	  sortida	  de	   la	   rotonda	  al	   ramal	  de	  Son	  

Espases,	  s’ha	  afectat	  a	  un	  pal	  de	  telefonia,	  el	  qual	  haurà	  de	  ser	  modificat	  de	  lloc.	  

Per	   solucionar	   el	   problema,	   la	   companyia	   responsable	   és	   la	   que	   ha	   de	   redactar	   un	   projecte	  

sobre	   la	  modificació	  de	   la	   línia	   i	   el	  pressupost	   total	   i	  després	   s’executaria	  a	  obra.	  Degut	  a	   la	  

impossibilitat	   de	   poder	   realitzar	   aquest	   procés,	   aquí	   es	   proposa	   una	   mesura	   bàsica	   per	  

solucionar	   el	   problema,	   que	   consisteix	   en	   la	   modificació	   de	   la	   situació	   del	   pal	   i	   de	   la	   seva	  

arqueta.	  El	  pal	  a	  modificar	  es	  troba	  a	  la	  intersecció	  entre	  la	  rotonda	  i	  el	  ramal	  de	  Son	  Sardina,	  

aferrat	  al	  mur	  a	  destruir	  per	  a	   la	  construcció	  de	   la	  nova	  vorera,	  amb	  el	   canvi	  es	   situaria	  a	   la	  

intersecció	  del	  ramal	  de	  Son	  Espases	  amb	  la	  rotonda,	  a	  l’altre	  costat	  del	  mur.	  

Per	   l’execució	   d’aquesta	   proposta,	   s’ha	   consultat	   amb	   varis	   especialistes	   i	   s’ha	   concretat	   la	  

creació	  d’una	  partida	  alçada	  al	  pressupost	  valorada	  en	  16.530	  €	  per	  a	  la	  realització	  del	  projecte	  

de	  modificació	  de	  línia.	  

2.3	  	  Conduccions	  d’aigua	  

A	   la	  zona	  de	  projecte	   també	  ens	   trobem	  amb	   la	  presència	  de	  conduccions	  d’aigua.	  Aquestes	  

pertanyen	   a	   la	   xarxa	   d’aigua	   potable	   i	   d’aigua	   regenerada	   de	   l’empresa	   municipal	   EMAYA.	  

Empresa	   que	   s’encarrega	   del	   tractament	   de	   residus	   i	   tractament	   d’	   aigües	   del	   municipi	   de	  

Palma	  de	  Mallorca.	  

La	  xarxa	  en	  qüestió	  consta	  de	  dos	  tubs	  de	  200	  mm	  de	  secció	  nominal	  de	  fibrociment.	  	  

Consultant	   amb	   la	   companyia,	   la	   profunditat	   de	   les	   conduccions	   és	   molt	   superior	   a	   la	  

profunditat	  d’excavació	  que	  realitzarem,	  per	  tant,	  no	  es	  veuran	  afectades	  per	   la	  nostra	  obra.	  

En	  el	  cas	  que	  durant	   la	   fase	  constructiva	  s’identifiqués	  una	  conducció	  d’aquesta	  tipologia,	  es	  

preveu	  la	  seva	  protecció	  amb	  una	  solera	  de	  formigó.	  

Al	  document	  2,	  Plànols,	  es	  poden	  comprovar	  l’existència	  de	  les	  diferents	  xarxes	  de	  serveis.	  
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1.INTRODUCCIÓ	  

Tota	  obra	  genera	  una	  sèrie	  de	  residus	  que	  degut	  a	   la	  normativa	  ambiental	  europea,	  estatal	   i	  

autonòmica	  han	  de	   rebre	  una	  correcta	  gestió.	  Per	  a	   la	   correcta	  gestió,	   s’han	  de	  classificar	  el	  

tipus	  de	  residus	  generats,	  i	  per	  tant,	  en	  el	  present	  projecte	  es	  tracta	  de	  Residu	  de	  Construcció-‐

Demolició	  (RCD).	  Dins	  d’aquesta	  tipologia	  s’inclouen:	  

-‐ Els	  residus	  que	  es	  generen	  en	  la	  construcció	  d’edificis	  o	  infraestructures	  civils.	  

-‐ Els	  residus	  que	  es	  generen	  en	  les	  demolicions	  d’edificis	  o	  infraestructures	  civils.	  

-‐ Els	  residus	  procedents	  de	  reformes	  d’edificis	  o	  infraestructures	  civils.	  

-‐ Desmunts	  i	  materials	  nets	  procedents	  d’excavacions.	  	  

Al	   ser	  un	  grup	  molt	   ampli	   la	  normativa	  europea	   les	   va	   classificar	  mes	  detalladament	   i	   les	   va	  

assignar	   un	   codi	   que	   ha	   estat	   transposat	   en	   l’Ordre	   Ministerial	   304/2002.	   	   Aquest	   codi	  

s’anomena	  LER	  i	  els	  RCD	  es	  troben	  en	  el	  codi	  17.	  	  

2.	  	  NORMATIVA	  

Espanya	  es	  va	  veure	  obligada	  a	  establir	  una	  normativa	  pel	  seu	  tractament	  que	  es	  plasmà	  en	  el	  

“REAL	  DECRETO	  105/2008,	  de	  1	  de	  febrero,	  por	  el	  que	  se	  regula	  la	  producción	  y	  gestión	  de	  los	  

residuos	  de	  construcción	  y	  demolición”	  y	  Plan	  Nacional	  Integrado	  de	  Residuos	  para	  el	  período	  

2008-‐2015	  (PNIR).	  

El	  RD	  105/2008	  té	  com	  a	  objectiu	  fomentar	  la	  prevenció,	  la	  reutilització	  y	  el	  reciclatge	  enfront	  

altres	   tipus	   de	   valors	   i	   estableix	   que	   el	   constructor	   serà	   els	   responsables	   dels	   RCDs	   i	   el	  

promotor,	   el	   que	   ha	   d’acreditar	   la	   gestió	   que	   es	   durà	   a	   terme.	   A	  més,	   es	   	   podrà	   exigir	   una	  

garantia	  financera	  que	  estarà	  vinculada	  a	  l’atorgament	  de	  la	  llicència.	  	  	  

3.	  	  ÀMBIT	  AUTONÒMIC	  

Pel	  que	  fa	  l’àmbit	  autonòmic	  els	  RCDs	  estan	  regulats	  per	  el	  Pla	  Director	  Sectorial,	  per	  la	  gestió	  

dels	   residus	   de	   construcció-‐demolició,	   voluminosos	   i	   neumàtics	   fora	   d’ús	   aprovat	   al	   2002	  

(PDSRCDVNFU).	   Dins	   d’aquest	   pla	   es	   va	   treure	   a	   concurs	   el	   servei	   de	   reciclatge	   que	   va	   ser	  

concedit	  a	  MAC	  Insular	  S.L	  al	  2003	  i	  no	  va	  començar	  a	  funcionar	  fins	  el	  2006.	  Per	  tant,	  Mallorca	  

dins	  Espanya	  va	  ser	  pionera	  en	  la	  gestió	  dels	  RCDs.	  	  

Per	  tant,	  en	  la	  present	  obra,	  tots	  els	  materials	  residuals	  hauran	  de	  ser	  traslladats	  a	  MAC	  Insular	  

i	  hauran	  de	  ser	  tractats.	  
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	  L’objectiu	  prioritari	  del	  PDSRCDVNFU	  és	  la	  gestió	  integral,	  és	  a	  dir,	  reciclar	  o	  reutilitzar	  el	  100%	  

del	  RCDs.	  Aquest	  objectiu	  es	  pretén	  assolir	  mitjançant	  l’obtenció	  d’àrids	  reciclats	  pel	  seu	  ús	  en	  

la	  construcció	  i	  amb	  la	  utilització	  de	  la	  fracció	  estèril	  obtinguda	  per	  la	  restauració	  i	  recuperació	  

paisatgística	  d’espais	  degradats.	  Aquests	  pla	  contempla	  una	  sèrie	  d’instal·∙lacions	  per	  estar	  el	  

més	  proper	  possible	  de	  l’usuari,	  per	  tant,	  trobarem	  6	  centres	  de	  transferència	  i	  pretractament	  

(CTP),	  2	  plantes	  de	  tractament	  (PT)	  i	  1	  Dipòsit	  de	  rebuig.	  A	  continuació	  es	  pot	  veure	  una	  imatge	  

de	  l’illa	  de	  Mallorca	  amb	  les	  diferents	  instal·∙lacions.	  

Degut	  de	  la	  seva	  proximitat	  a	  l’obra,	  el	  principal	  centre	  de	  tractament	  de	  residus	  de	  l’obra	  serà	  

la	  planta	  de	  tractament	  de	  Bunyola,	  ja	  que	  està	  situada	  a	  uns	  quants	  quilòmetres	  de	  la	  zona	  de	  

projecte.	  

	  

Figura	  2:	  Mapa	  de	  les	  instal·∙lacions	  de	  RCDs	  a	  Mallorca.	  Font:	  MAC	  Insular	  S.L	  

	  

4.	  	  MESURES	  

En	   les	  CTPs	  es	  du	  a	  terme	  la	   	  separació	  dels	   impropis	   i	  dels	  RCDs	  de	  mida	  superior	  a	  40	  cm	  i	  

s’envia	  la	  fracció	  obtinguda	  a	  la	  planta	  de	  tractament.	  A	  més,	  els	  residus	  perillosos	  es	  duen	  al	  

gestor	  autoritzat,	  es	  separen	  els	  materials	  valoritzables	  i	  es	  comercialitza	  la	  fracció	  reciclada.	  	  

En	   les	  PT	  es	  du	  a	  terme	  la	   	  separació	  dels	   impropis	   i	  dels	  RCDs	  de	  mida	  superior	  a	  40	  cm	  i	  el	  

tractament	   dels	   RCDs	   per	   l’obtenció	   dels	   àrids	   reciclats	   en	   dos	   fracciones:	   0-‐8	   i	   8-‐40	   mm.	  
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S’obté	   la	   fracció	   	   0-‐15	  mm	   per	   la	   restauració	   de	   canteres,	   els	   residus	   perillosos	   es	   duen	   al	  

gestor	  autoritzat,	  es	  separen	  els	  materials	  valoritzables	  i	  es	  comercialitza	  la	  fracció	  reciclada.	  	  

El	   percentatge	   de	   valorització	   és	   del	   90%.	   El	   producte	   obtingut	   compleix,	   generalment,	   les	  

exigències	  de	   la	  normativa	  vigent	  excepte	  per	  el	  contingut	  de	  sal	  solubles	   i	  guixos	  degut	  a	   la	  

matèria	  prima	  utilitzada.	  Aquest	  material	  no	  pretén	  competir	  amb	  la	  qualitat	  de	  l’àrid	  	  natural,	  

però	   presenta	   unes	   característiques	   que	   es	   poden	  utilitzar	   per	   “encachados”	   de	   cimentació,	  

bases	  per	  soleres,	  explanades,	  ompliment	  de	  rases	  o	  “trasdosado”	  de	  murs.	  	  

	  

5.	  	  CAS	  CONCRET	  

Els	  residus	  que	  es	  preveuen	  generar	  a	  l’obra	  son	  els	  següents:	  

A	  la	  present	  obra	  s’obtindran	  una	  gran	  variació	  de	  residus,	  entre	  ells:	  terra	  i	  pedres,	  aleacions	  

de	   metalls	   procedents	   de	   tanques	   publicitàries,	   mescles	   bituminoses	   amb	   quitrà	   de	   hulla	   i	  

productes	  alquitranats	  i	  plàstics.	  

Els	  residus	  de	  terra	  i	  pedres	  sense	  materials	  contaminants	  generats	  en	  la	  mateixa	  obra	  segons	  

l’Article	   3	   del	   el	   RD	   105/2008	   	   podran	   ser	   reutilitzats	   en	   la	  mateixa	   obra	   o	   en	   una	   distinta	  

sempre	  i	  quan	  	  l’òrgan	  competent	  en	  medi	  ambient	  ho	  autoritzi	  i	  que	  la	  finalitat	  sigui	  reduir	  el	  

consum	  de	  matèries	  primeres.	  En	  la	  present	  obra	  es	  preveu	  generar	  un	  moviment	  de	  terres	   i	  

àrids	  que	  seran	  reutilitzats.	  En	  el	  cas	  de	  que	  no	  s’arribessin	  a	  reutilitzar	  tot	  el	  volum	  extret,	  es	  

duria	  a	  l’empresa	  gestora	  MAC	  Insular	  S.A;	  ja	  que	  és	  la	  planta	  més	  propera	  a	  l’obra	  i	  es	  pagarà	  

segons	  tarifa	  vigent	  (43.35	  €/tona)	  i	  la	  densitat	  (a	  partir	  de	  0.5	  tn/m3	  el	  preu	  augmenta).	  	  

Pel	  que	  fa	  a	  la	  gestió	  dels	  metalls	  i	  plàstics,	  al	  ser	  un	  residu	  de	  fàcil	  comercialització,	  	  es	  durà	  a	  

l’empresa	  gestora	  autoritzada	  que	  més	  bona	  oferta	  ens	  faci.	  	  

Pel	  que	  fa	  als	  residus	  bituminosos	  són	  perillosos	  per	  el	  medi	  ambient,	  per	  evitar	  un	  creació	  de	  

residus	  considerable	  reutilitzarem	  el	  paviment	  eliminat	  de	  l’antiga	  plataforma	  per	  col·∙locar	  al	  

tot-‐u.	  Per	  a	  la	  seva	  col·∙locació	  haurà	  de	  ser	  matxucat.	  

Durant	   la	   realització	   de	   l’obra	   els	   residus	   es	   separaran	   i	   s’emmagatzemaran	   en	   una	   àrea	  

concreta	  situada	  als	  plànols.	  	  

I	  el	  pla	  de	  vigilància	  ambiental	  consistirà	  en	  control	  de	  partícules,	  lixiviats	  i	  soroll.	  	  
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Foto 1. Estat actual de la rotonda. 

 
Foto 2. Estat actual de la rotonda. 

 
Foto 3. Estat actual de la rotonda. 

	  



 
Foto 4. Solar rústic a expropiar. 

 
Foto 5. Solar rústic a expropiar. 

 
Foto 6. Solar urbà i edificació a expropiar. 

	  



 
Foto 7. Edificació a expropiar. 

 
Foto 8. Vista de la rotonda des de el ramal de Son Espases. 

 
Foto 9. Ramal de Sóller 

	  

	  



 
Foto 10. Vista de la rotonda des de el ramal de Son Sardina 

 
Foto 11. Vista del ramal d’entrada de Palma. 

 
Foto 12. Vista del ramal d’entrada i sortida de Son Castelló. 

	  

	  



 

Foto 13. Estat actual de la rotonda. 

 
Foto 14. Estat actual de la rotonda amb gran número de vehícles. 

 
Foto 15. Estat actual de la rotonda i ramal d’entrada de Sóller. 
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0.   ANTECEDENTS 

De conformitat amb Llei de prevenció de Riscos Laborals (L. 31/1995 de 8 de novembre), es 

parteix del principi, que el  Director de Projecte, en base a les seves capacitats i atribucions 

professionals, ha integrat la prevenció, en cada una de les seves decisions constructives de 

conformitat amb els principis de l’acció preventiva en matèria de seguretat i salut. 

Per tant, intentarem evitar riscos, avaluar els riscos que no es poden evitar, per tant, 

intentarem combatre els riscos en el seu origen i substituir el que sigui perillós pel que 

comporti poc o cap perill. Respecte als treballadors, adaptarem el treball a la persona, adoptar 

mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual i intentarem planificar la 

prevenció 

1.  OBJECTE D’ESTUDI 

Aquest estudi de seguretat i salut pertany al projecte “Modificació i millora del traçat de la 

rotonda (carretera Ma-11) d’accés al Polígon de Son Castelló (Palma de Mallorca)”. 

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, així com complir 

amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat 

de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s 

Contractista/es. 

D’aquesta manera, s’integra en el present projecte, les premisses bàsiques per preveure i 

planificar els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions 

preventives en aquest centre de treball, de conformitat amb el  Pla d’acció Preventiva propi 

d’empresa. 

 

2.  CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

2.1  Descripció de l’obra 

Segons el previst en el Pla d’Obra, el treballs s’inicien amb el replanteig i demolicions de 

l’edificació i dels murs de les finques. Posteriorment, desbrossarem els terrenys als que s’hagi 

de realitzar i tallarem els arbres. Després procedirem a la demolició dels paviments, illetes, 

fanals, vorades i voreres existents. En aquesta primera fase, s’hauran de seguir les 

recomanacions referents a aquest annex de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
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A continuació, el projecte preveu l’eliminació de les terres que facin falta per l’execució de la 

rasant, és a dir, per a l’estabilització de l’explanació i reposició del ferm. 

Paral·lelament es duran a terme l’excavació de forats per a la col·locació dels tubs de drenatge. 

D’altra banda, es procedirà a la senyalització de la via, incloent aquesta actuació la instal·lació 

de senyals verticals i la senyalització horitzontal i la reposició dels elements de seguretat i 

l’abalisament. 

S’hauran d’aplicar les directrius en matèria de Seguretat i Salut a tots els procediments 

constructius que s’hagin de realitzar. 

2.2.  Situació 

Emplaçament: Intersecció de la Carretera de Sóller (Ma-11) amb el Camí dels Reis. 

Població: Palma de Mallorca (Illes Balears) 

2.3.  Pressupost 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte és 

1.1180.117,48€. 

El pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest Estudi de Seguretat i 

Salut, excloses les Despeses Generals i el Benefici Industrial, és de 29.810,89€. 

2.4.  Termini d’execució 

El termini d’execució previst de l’obra és de 7 mesos. 

2.5.  Personal previst. 

Es preveu un nombre aproximat d’unes 15 persones per a l’execució de l’obra. 

3.  OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMETN DE L’OBRA 

• Cap de colla  

• Oficial 1a  

• Oficial 1a paleta  

• Oficial 1a jardiner 

• Oficial 1a electricista 
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• Ajudant electricista 

• Ajudant  

• Manobre  

• Manobre especialista  

• Peó 

 

4.  EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS 

Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 

Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 

Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 

Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 

Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 

Fresadora de paviment 

Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 

Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 

Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 

Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 

Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 

Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 

Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 

Motoanivelladora de 125 hp 

Motoanivelladora de 150 hp 

Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 

Corró vibratori autopropulsat de 10 a 12 t 

Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 

Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 

Picó vibrant dúplex de 1300 kg 

Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 
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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 

Camió grua de 10 t 

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 

Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 

Grua autopropulsada de 12 t 

Furgoneta de 3500 kg 

Vibrador intern de formigó 

Camió amb bomba de formigonar 

Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 

Estenedora de granulat 

Escombradora autopropulsada 

Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 

Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 

Planta de formigó per a 60 m3/h 

Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 

Màquina per a clavar muntants metàl·lics 

Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 

Motoserra per a la tala d'arbres 

Màquina per a doblegar rodó d'acer 

Cisalla elèctrica 

Bombí per a proves de canonades 

Tractor amb equip per a tractament del subsòl 

Camió cisterna amb impulsor per a hidrosembra 

Grup electrogen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 
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Grup electrogen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 

 
 5.  SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 

articles 15 i 16 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: 

5.1  Serveis higiènics 

Lavabos 

Com a mínim un per a cada 25 persones. El mòdul prefabricat de sanitari consta d’un 

lavabo col·lectiu amb tres aixetes. Es col·locarà un mòdul sanitari 

Local de dutxes 

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 i miralls.  

5.2.  Vestuaris 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. El mòdul prefabricat de vestuari consta 

de 8,2x2,5 m2. Es disposarà un mòdul de vestuaris. 

5.3.  Menjador 

El menjador disposarà de taules i seients amb espatllera, piques de rentar plats, escalfador de 

menjars, calefacció i un recipient per deixalles. 

Es tindrà en compte 2 m2 per treballador. 

5.4.Assistència accidentats 

L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: 
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alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents 

grandàries, benes elàstiques compressives auto adherents, 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. 

 

6.  ÀREES AUXILIARS 

6.1.  Zones d’apilaments 

Les zones d’apilament provisional dels materials estaran abalisades, senyalitzades i 

il·luminades adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 

adequada respecte als principis de manipulació manual dels 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 

Els principals residus generats en la construcció de l’obra provenen de: 

- Enderrocs d’elements de formigó. 

- Enderrocs de ferms i paviments. 

- Excavació de terres. 

- Desmuntatge d’elements metàl·lics (senyals, bàculs). 

   

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 
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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. 

El contractista serà responsable de la separació i emmagatzematge de materials reciclats i 

elements de construcció reutilitzats i de la seva posterior gestió, eliminació o reutilització. 

 

8.  TRACTAMENT DE MATERIALS I SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

El Contractista és responsable d’assegurar-se la gestió del control dels possibles efectes 

contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment 

malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o 

manipulació. 

En funció de l’agent contaminant, 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. 

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. 

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 

substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 

Contractista. 

 

9.  CONDICIONS DE L’ENTORN 
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9.1.  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. 

En el document plànols, es recull la zona ocupada per l'àmbit de l'obra i dels treballs. 

També s’haurà d’especificar 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. 

9.2.  Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran 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 les 

àrees previstes per aquest fi. 

9.3.  Característiques meteorològiques 

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

i hiverns temperats. 

La influència del mar Mediterrani a les temperatures és determinant, perquè actua de 

regulador de les mateixes. 

Durant l'hivern, les temperatures mitges són suaus, al voltant dels 12,5 ºC. 

A l'estiu, les temperatures mitges prenen uns valors de 26 ºC. 

En quant a les precipitacions, la regió d'estudi es caracteritza per una quantia mitja anual 

compresa entre els 450 i els 550 mm, registrant-se els màxims de precipitació mitja mensual 

durant el mes d’octubre i els mínims a l'estiu. 

9.4.  Característiques del terreny 
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Geològicament s’emmarca a una unitat de llims i argiles vermelles amb cantells de calcària 

pertanyents a l’Holocè (Quaternari). Estan constituïts fonamentalment per graves i bolos de 

cantells de calcària, amb una matriu de llims i argiles llimoses vermelles amb diferents nivells 

d’encrespament, degut a les oscil·lacions del nivell freàtic. Són freqüents els tubs de calcària, 

així com una microfauna de foraminífers sense valor estratègic. 

10.  IDENTIFICACIÓ DELS RISCS PROFESSIONALS DE LES DIFERENTS UNITATS D’OBRA  QUE 
PODEN SER EVITATS 

Subbase i base, ferms i paviments  

• Col·lisió de màquines o vehicles. 

• Bolcades de màquines i vehicles. 

• Pols per circulació de vehicles o vent. 

• Cremades per utilització de productes bituminosos.  

• Sorolls. 

• Projecció de partícules als ulls. 

 

Demolicions i enderrocs 

• Col·lisió de màquines o vehicles.  

• Bolcades de màquines i vehicles. 

• Interferències amb línies elèctriques, telefòniques, serveis municipals, enllumenat,etc.  

• Pols per circulació de vehicles o vent.  

• Sorolls. 

• Projecció de partícules als ulls. 

 

Drenatges 

• Cops o atrapaments amb elements suspesos i ensorrament de tubs aplegats. 

• Col·lisió de màquines o vehicles. 

• Bolcades de màquines i vehicles.  

• Interferències amb línies elèctriques, telefòniques, serveis municipals, enllumenat,etc.  
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• Pols per circulació de vehicles o vent.  

• Esquitxades de formigó. 

• Sorolls. 

• Projecció de partícules als ulls. 

 

Acabaments, barreres, vorades, senyalització, mobiliari urbà 

• Col·lisió de màquines o vehicles.  

• Cremades amb bufador 

• Sorolls. 

• Projecció de partícules als ulls. 

 

Maquinària de moviment de terres 

• Bolcades. 

• Caiguda d'objectes sobre l'operari.  

• Incendis. 

 

Maquinària d'estesa de paviment asfàltic  

• Vapors de l'asfalt 

 

Camió de trabuc 

• Incendis 

• Col·lisions 

• Bolcades 

 

Retroexcavadora  

• Bolcades 
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Maquinària de compactació 

• Bolcades 

• Col·lisions 

 

11.  IDENTIFICACIÓ DELS RISCS PROFESSIONALS DE LES DIFERENTS UNITATS D’OBRA QUE NO 
PODEN ELIMINAR-SE 

Subbase i base, ferms i paviments 

• Caigudes de personal al mateix nivell.  

• Cops i atrapaments.  

• Atropellaments per màquines o vehicles.  

• Vibracions.  

 

Demolicions i enderrocs  

• Picades i Talls.  

• Caigudes de personal.  

• Cops i atrapaments.  

• Atropellaments per màquines o vehicles.  

• Vibracions. 

 

Drenatges, sanejament i canalitzacions  

• Caigudes de personal al mateix nivell. 

• Cops i atrapaments. 

• Atrapaments i cops amb la retroexcavadora. 

• Atropellaments per màquines o vehicles.  

• Vibracions. 

 

Acabaments, barreres, vorades, senyalització, mobiliari urbà 
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• Picades i Talls.  

• Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell.  

• Cops i atrapaments.  

• Atropellaments per màquines o vehicles.   

 

Maquinària de moviment de terres  

• Atropellaments.  

• Relliscades al pujar o baixar.   

 

Maquinària d'estesa de paviment asfàltic  

• Atropellaments.  

• Bolcades.  

• Col·lisions.  

• Relliscades al pujar o baixar.  

• Atrapaments. 

 

 

Camió de trabuc 

• Relliscades. 

• Atropellaments. 

 

Retroexcavadora 

• Cops i aixafaments durant el moviment de gir.  

• Relliscades.  

• Atrapaments,  

• Projecció de pedres sobre l'operari.  
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• Atropellaments. 

 

Maquinària de compactació  

• Atrapaments. 

• Relliscades al pujar o baixa. 
 

12.  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 evitar 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 requerits als instal·ladors, 

fabricants i proveïdors, per al conjunt dels esmentats sistemes de protecció col·lectiva. 

A continuació, es determinen les proteccions col·lectives principals: 

• Tanques de limitació i protecció.  

• Senyals de trànsit. 

• Senyals de seguretat. 

• Cinta d’abalisament. 

• Topalls de desplaçament de vehicles i retrocés en abocament de terres per camions de 

trabuc. 

• Abalisament, enllumenat. 

• Extintors. 
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• Interruptors diferencials. 

• Preses de terra. 

• En les zones conflictives, hauran d'establir-se itineraris obligatoris pel personal. 

 

13.  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. 

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. 

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 destacats per a l’execució de l’obra són els següents: 

- Casc: d'ús obligatori per a tots els treballadors i visitants. 

- Ulleres: hauran d'utilitzar-se en totes les operacions en que puguin esllavissar-se 

partícules agressives o pols, molt especialment en els treballs amb martell pneumàtic. 

- Màscara antipols: en els treballs de descàrrega de material purulent, així com en els 

quals el nivell de pols sigui apreciable. 

- Pantalles contra projecció de partícules: en esmolat o tall de material metàl·lic. 
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- Cinturons de seguretat: quan es treballa a un nivell superior al del sòl, i si no existís cap 

altre tipus de protecció. 

- Granota: es tindran en compte les reposicions al llarg de l'obra, segons Conveni 

Col·lectiu Provincial. 

- Vestit d'aigua: molt especialment en aquells treballs que no puguin suspendre's en 

condicions meteorològiques adverses. El seu color serà groc viu. 

- Botes d'aigua: en les mateixes circumstàncies que els vestits d'aigua, i quan s'hagi de 

treballar en sòls enfangats o mullats, així com en els treballs de formigonat. 

- Botes de seguretat: per a tot el personal que manipuli càrregues elèctriques. Botes 

aïllants: pel personal que treballa en conduccions elèctriques. 

 

En els dos apartats anteriors, Sistemes de Protecció Col·lectiva i Equips d’Equipació Individuals, 

és molt important la formació dels treballadors de l’obra, ja que si no se’ls hi ensenya per a 

què i com funcionen no seran utilitzats, i per tant, tindran major risc d’accident. 

Per evitar que cap treballador incompleixi les normes de seguretat i salut, abans de començar 

el treball s’haurà de comprovar que cada operari coneix perfectament l'ús de les eines, útils i 

maquinària que se'l faciliti, i que les utilitza sense perill per si mateix i per les persones de 

l'entorn. En altre cas s'haurà de facilitar l'ensenyament i les normes necessàries per garantir el 

citat fi. 

 

14.  PREVENCIÓ DE RISCS DE DANYS A TERCERS 

Es senyalitzaran els accessos a l'obra d'acord amb la normativa vigent., i es col·locaran cartells 

que prohibeixin l'entrada de persones i vehicles aliens. 

Tanmateix caldrà prevenir a tots els operaris de l’obra, especialment als conductors de 

vehicles, que hauran de prendre especial cura durant els períodes d’entrada i sortida. 

15.  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Encara que als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la senyalització i abalisament s’ha 

assimilat, per criteris de síntesi, als sistemes de protecció col·lectiva (SPC), sense ser-ho 

pròpiament, cal indicar en el present apartat, aquells aspectes que singularitzen a la 
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senyalització i abalisament, com un sistema de protecció. 

La senyalització haurà de ser aprovada per la Direcció Facultativa, i pot estar sotmesa a 

variacions al llarg de l'obra, en base a necessitats o modificacions que puguin presentar-se. 

Hauran, en tot cas, d'ajustar-se a la instrucció 8-3 I.C.: Senyalització d'Obres. 

Es senyalitzaran els accessos a l'obra d'acord amb la normativa vigent, i es col·locaran cartells 

que prohibeixin l'entrada de persones i vehicles aliens. 

 

16.  SIGNATURES 

Guillem Andreu Mas Malondra 

Graduat en Enginyeria de la Construcció 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A14200. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per est iratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
 - Filferro d'acer galvanitzat 
 - Filferro d'acer plastificat 
 - Filferro recuit 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 3 6722. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis , sense discontinuïtats, escames, grans, 
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d' altres imperfeccions superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504) ha de complir les especificacions de les 
taules I i II de la UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2 
 Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de co mplir 
 Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
 Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
 FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galva nitzat en calent, amb un recobriment 
orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització . 
El recobriment de PVC ha de complir les especificac ions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732. 
La concentricitat i la adherencia del recobriment d e PVC ha de complir les especificacions del 
article 6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506 ) 
 Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
 Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà  de lliurament hi han de constar les dades 
següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
 - Identificació del producte 
 - Diàmetre i llargària dels rotlles 
 Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la in tempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER: 
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido  en carbono. Medidas y tolerancias. 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación 
de calidades. Caracterisicas generales. 
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de 
suministro. 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de a lambre para cerramientos. Recubrimientos 
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli( cloruro de vinilo). 
 
 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B27000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
 Acer per a armadures passives d’elements de formig ó: 
 S'han considerat els elements següents: 
- Barres corrugades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europ ea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 
Els productes d’acer per a armadures passives no ha n de tenir defectes superficials ni 
fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d 'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 
altre matèria perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com e lements de connexió d’armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia.  
Les  barres corrugades han de tenir al menys dues f iles de corrugues transversals, 
uniformement distribuïdes al llarg de tota la llarg ària. Dins de cada fila, les corrugues han 
d’estar uniformement espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Diàmetre nominal:  s’ha d’ajustar als valors  esp ecificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en  intervals de mig mm 
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 
 - Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l’especificat en l’apartat 7.4.2 de 
la UNE-EN 10080. 
- Mas sa per metre: El valor nominal ha de ser l’es pecificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, 
en relació  amb el diàmetre nominal i l’àrea nomina l de la secció transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat:  
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10 080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s’ha 
d’apreciar trencaments o fissures  
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90 º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No 
s’ha  d’apreciar trencaments o fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080 ): 
- Tensió d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
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     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2  
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 
+-------------------------------------------------- -------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦    N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦  %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ -------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦  0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦  0,014 ¦ 
+-------------------------------------------------- -------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni 
equivalent disminueix en un 0,02% en massa. 
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar  segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
BARRES I ROTLLES D’ACER CORRUGAT SOLDABLE: 
El producte s’ha de designar segons l’especificat e n l’apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques geomètriques del corrugat de les  barres han de complir les especificacions 
de l’apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. 
- Característiques mecàniques de les barres: 
     - Acer soldable (S) 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
               - Acer subministrat en barres:  >= 5 ,0% 
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 
     - Acer soldable amb característiques especials  de ductilitat (SD): 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
               - Acer subministrat en barres:  >= 7 ,5% 
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 
          - Resistència a fatiga: Ha de complir l’e specificat la taula 32.2.d de la EHE-08 
          - Deformació alternativa: Ha de complir l ’especificat la taula 32.2.e de la EHE-08 
+-------------------------------------------------- --------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦- --------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+-------------------------------------------------- --------+ 
- Diàmetre nominal:  S’han d’ajustar a la sèrie seg üent (mm):   6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 20 
– 25 – 32 i 40 mm 
S’ha d’evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm,  en el cas d’armadura muntada o elaborada 
amb soldadura. 
Toleràncies: 
- Massa: 
     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nom inal 
     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nomi nal 
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar  segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 
Filferros corrugats son els que compleixen els requ isits establerts per la UNE-EN 10080 per a 
la fabricació de malles electrosoldades o armadures  bàsiques electrosoldades en gelosia. 
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Filferros llisos son els que compleixen els requisi ts establerts per la UNE-EN 10080 per a la 
fabricació d’elements de connexió en armadures bàsi ques electrosoldades en gelosia. 
Els dià metres nominals dels filferros corrugats s' han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14  mm 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques mecàniques: 
     - B 500 T 
          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 
          - Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 
          - Allargament al trencament:  >= 8% 
          - Relació f/fy:  >= 1,03 
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar  segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
 Armadura formada per la disposició de barres corru gades o filferros corrugats, longitudinals 
i transversals, de diàmetre nominal igual o diferen t, que es creuen entre sí  
perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura 
elèctrica, realitzada en una instal·lació industria l aliena a l’obra. 
 La composició de la malla pot ser barres corrugade s o filferros corrugats, però no la barreja 
d’ambdós. 
Els components d’un panell poden ser  elements simp les o aparellats. 
El producte s’ha de designar segons l’especificat e n l’apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre 
elements i sobrellargs 
- Classes tècniques dels acers 
Els components de la malla han de complir les espec ificacions que els hi son aplicables segons 
siguin barres o filferros. 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Cà rrega de desenganxament de les unions soldades  (Fs):  0,25 fy x An  
(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o de 
un dels elements aparellats, en malles dobles) 
- Diàmetres relatius dels elements: 
     - Malles simples: dmin <= 0,6 dmáx 
(dmin: diàmetre nominal de l’armadura transversal, dmáx: diàmetre nominal de l’armadura més 
gruixuda) 
     - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt:  diàmetre nominal de les armadures 
aparellades) 
 - Separació entre armadures longitudinals i transv ersals:  <= 50 mm 
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversa ls més enllà de l'ú ltima barra 
longitudinal):  25 mm 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més g ran) 
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)  
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar  segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
 Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegi ts de la pluja, l'humitat del terra i 
l'eventual agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetr e i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en 
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 
superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superf icial amb raspall de filferros: < 1% 
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar gravades, una marca que identifiqui e l país d’origen i la fà brica i una altra 
que identifica la classe tècnica (segons l’especifi cat en l’apartat 10 de la UNE-EN 10080), 
aquesta marca s’ha de repetir a intervals <= 1,5 m 
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Cada partida d’acer ha d’anar acompanyada d’una ful l de subministrament que com a mínim, ha de 
contenir la informació següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d’identificació de la certificació d’homol ogació d’adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d’entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d’acer subministrat classificat per dià metres i tipus d’acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d’acers subministrats segon s UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d’identificació adoptat segons UNE-EN 100 80 
- Classe tècnica segons l’especificat en l’apartat 10 de la UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especia ls de soldadura 
 El fabricant ha de facilitar un certificat d’assai g que garanteixi el compliment de les 
característiques anteriors, on s’ha d’incloure la i nformació següent: 
- Data d’emissió del certificat 
- Certificat de l’assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l’assaig de doblegat simple 
- Certificat de l’assaig de fatiga en acers tipus S D 
- Certificat de l’assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d’homologació d’adherència en el cas e n que es garanteixi les característiques 
d’adherència mitjançant l’assaig de la biga 
     - Marca comercial de l’acer 
     - Forma de subministrament: barra o rotlles 
En Malle s electrosoldades, s’ha de facilitar a més : 
- Certificat de l’assaig de desenganxament dels nus os 
- Certificat de qualificació del personal que reali tza la soldadura no resistent 
- Certificat d’homologació de soldadors i del procé s de soldadura 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón . Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades. 
 
 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres r ectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de te nir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al n ombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs,  nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
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Es poden admetre esquerdes superficials produïdes p er la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P  <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
 Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/ mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10  N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/ mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2, 5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N /mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
 - Gruix: 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
 - Torsió:  ± 2° 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les sev es condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en l locs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·L ECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 
TÈCNIQUES 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B1411115,B14Z1100,B1411111,B1421110,B1433115,B14311 01,B1445003,B1446004,B1452210,B1461110,B146
5275,B1474600,B147N000,B1482320,B1483344,B1484110,B 1485800,B1489790,B1487460,B1481242,B145B002
,B145K4B9. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballado r perquè el protegeixi d’un o diversos 
riscos que puguin amenaç ar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no  estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat fí sica del treba llador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les per sones dels serveis de manteniment de 
l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyal ització dels riscos i dels factors de 
molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta  o pantalla portàtil, individualitzada per 
a cada usuari, destinats a reduir les conseqüè ncie s derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d’inten sitat inferior a la previsible resistència 
física de l’EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat  de resistència a la força fora de control 
que incideixi amb la part del cos protegida per l’ usuari, a la seva correcta utilització i 
manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les 
condicions previstes pel fabricant. La seva utilitz ació haurà de quedar restringida a l’absè 
ncia de garanties preventives adequades, per inexis tència de MAUP, o en el seu defecte SPC 
d’eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç  davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos ad dicionals ni molèsties innecessà ries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
 Els cascos de seguretat podran ser amb ala complet a al seu voltant, protegint en part les 
orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de 
complir els següents requisits:  
Compren la defensa del crani, cara, coll i completa rà el seu ús, la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc  pròpiament dit, i d’arnès o atallatge 
d’adaptació al cap, el qual constitueix la seva par t en contacte i va proveït d’una  
barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, s erà regulable a les diferents mides dels 
caps, la fixació al casc haurà de ser sò lida, deix ant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell 
mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir  els impactes. A l’interior del frontis de 
l’atallatge, s’haurà de disposar d’ un dessuador de  "cuirson" o material astringent similar. 
Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reem plaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l’i mpacte mecànic, sense perjudici de la 
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg  de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregu es elèctriques i les radiacions calorí 
fiques i hauran de ser incombustibles o de combusti ó lenta; s’hauran de protegir de les 
radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 
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- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin p atit impactes violents, encara que no se’ls 
hi apreciï  exteriorment cap deteriorament. Es cons iderarà un envelliment del material en el 
termini d’uns quatre anys, transcorreguts els quals  des de la data de fabricació (injectada en 
relleu a l’interior) s’ hauran de donar de baixa, e ncara que no estiguin fets servir i es 
trobin emmagatzemats 
- Han de ser d’ús personal, podent-se acceptar en c onstrucció l’ú s per altres usuaris 
posteriors, previ el seu rentat sèptic i substituci ó íntegra dels atallatges interiors per 
altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitja nçant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiqu es mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l’escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny an atòmic sense perjudici de la seva 
resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fi na, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament antie ntelat; en els casos d’ambients agressius 
de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de 
ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els da mes casos seran de muntura de tipus normal 
i amb proteccions laterals que podran ser perforade s per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícule s dures, es podran fer servir ulleres de 
protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vini l flexible i amb el visor de policarbonat o 
acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim  el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o hum it, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l’entelam ent. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de d iversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció  
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles  
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformaci ons. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o 
proveïdes d’un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de  zones de tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà d’estar construït amb material absolutament a ï llant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de  l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de s er de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbè stics estan tot alment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temp eratura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades 
preferentment amb poliester reforçat amb fibra de v idre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica n o hauran de tenir cap part metàl·lica a 
l’exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals  amb la pinça de soldar.  
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de v idre (mineral) com els de plàstic 
transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neut res, lliures de bombolles, taques, o 
ndulacions i altres defectes, i les incolores haura n de transmetre no menys del 89% de les 
radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva res istència impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i efic aç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica 
d’acer, tipus sedà s, tradicional de les ulleres de  picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d' ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori comp liran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'u suari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè 
per evitar la irritació de l’epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors p anoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús 
d’ulleres amb vidres correctors, es disposarà al se u interior el dispositiu portavidres, 
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subministrats a l’ efecte pel fabricant de l’equip respiratori, i els oculars correctors 
específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mit jançant guants, mà negues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos exis tents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautx ú, clorur de polivinil, cuir adobat al 
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, s erratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les caracterí stiques o r iscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fe r servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plà stiques que portin marcat en forma ind eleble el voltatge màxim pel qual han estat 
fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cre mes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ú s de botes de seguretat 
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tr actada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius , o davant riscos químics, es farà ús de 
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectua rà amb botes altes de PVC, que hauran de 
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica p er a la realització de treballs en 
moviments de terres i realització  d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin pe rilloses, en no tenir elements de ferro o 
acer, la tanca serà per poder desfer-se’n ràpid per  tal d’obrir-la ràpidament davant 
l'eventual introducció de partí cules incandescents .  
La protecció de les extremitats inferiors es comple tarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú  o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de  protecció, el calçat de seguretat serà de 
materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característique s: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qu alitat o fibra sintètica d’alta tenacitat 
apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espesso r no inferior a 4mm, i llargària el més 
reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llença ran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calc ulada pel cos humà en caiguda lliure des 
d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació  s igui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la cor da salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta t enacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  
sirga  d’amarrador  també  serà  de poliamida, però  de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de le s inclemències meteorològiques compliran 
les següents característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor . 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui ad equada. 
- Facilitat d’aireació. 
Les peces impermeables disposaran d’esclavines i re gistres de ventilació per a permetre 
l’evaporació de la suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-seny alització de l’usuari compliran les 
següents característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor . 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui ad equada. 
- Facilitat d’aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
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Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixeme nt de les condicions i tasques relacionades 
amb l’ usuari, tenint en compte les tasques implica des i les dades proporcionades pel 
fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de 
la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimen sions que per la seva estètica, no creí 
sensació de ridícul a l’usuari. Els materials i com ponents de l’EPI no hauran d’ afectar 
adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comodi tat possible que estigui en consonància amb 
la protecció adequada. 
- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’u suari hauran d’estar lliures de rugositats, 
cantells agut i ressalts que puguin produir irritac ions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correct a col·locació sobre l’usuari i haurà de 
garantir que restarà en el seu lloc durant el temps  d’empra ment previsible, tenint en compte 
els factors ambientals, junt amb els moviments i po stures que l’usuari pugui adoptar durant el 
treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mit jans apropiats, tal com sistemes d’ 
ajustament o gamma de talles adequades, perquè perm etin que l’EPI s’adapti a la morfologia de 
l’usuari. 
- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possibl e, sense perjudici de la resistència i 
eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resis tència al vapor d’aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball  comprendrà al menys 2 dimensions de 
control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a  terme les següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no p uguin evitar-se o eliminar-se suficientment 
per altres mitjans. Per a l’inventari dels riscos s e seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 
773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir  els EPI per a garantir la seva funció, 
tenint en compte la naturalesa i magnitud dels risc os que els hauran de protegir, així  com 
els factors addicionals de risc que puguin constitu ir els propis EPI o la seva utilització. 
Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions  de l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de 
maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat 
anterior. 
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI a tenent a les conclusions de les actuacions 
prèvies d’avaluació de riscos, definició de caracte rístiques requerides i les existents en el 
mercat, l’emprador haurà  de comprovar que compleix i amb les condicions i requisits establerts 
a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funci ó de les modificacions significatives que 
l’evolució de la tècnica determini en els riscos, e n les mesures tècniques i organitzatives, 
en els SPC i en les prestacions funcionals dels pro pis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats  en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d’ encofrat i dese ncofrat, muntatge i instal·lació de 
bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructu res metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria  i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, ex plotacions a cel obert i desplaçaments de 
runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, gr ues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials . 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l’aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionat s en funció de les activitats amb riscos 
de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids .  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents,  càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o n aturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o na turalesa. 
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- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionat s en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall.  
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls c urts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i al calins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig  líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionat s en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire co mprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angost os o confinats. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori s eran seleccionats en funció dels següents 
riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d’oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superio rs, mitjançant la utilització  de guants, 
aquests seran seleccionats en funció de les següent s activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i al calins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'in diquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calç at de seguretat, adaptat als ri scos a prevenir en funció de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i constr ucció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d’obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d’elements pref abricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emma gatzematge 
- Obres d’ensostrat 
- Treballs d’estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i so la antiperforant: 
- Obres d’ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder de sfer-se’n ràpid en cas de penetració de 
masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’al çada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats:  



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

  
Pressupost 
 
 
 

13 
  

- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran selecciona ts en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i al calins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan  la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacion s de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats 
amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificaci ó del fabricant o el seu representant 
autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o  codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o nete ja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i at enció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfe ctaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, am b temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i c ustodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser degud a tant al seu desgast prematur per l’ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel term ini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació  (generalment estampillada a l’EPI), amb independència 
que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT . 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de ri esgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposi ciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitar ia de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condicion es para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de prot ección individual. 
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Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18  de marzo de 1998, de la Dirección General 
de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 
 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBC - ABALISAMENT 
BBC1 - ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBC1A000,BBC1R800. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a reforç  visual de la senyalització provisional d’obres en carreteres, amb la 
finalitat que siguin fàcilment perceptibles per els  conductors els límits de les obres i els 
canvis de circulació que aquestes puguin provocar. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Con de plà stic reflector 
- Tetrapode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d’abalisament reflectora o no 
- Garlanda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl·lica, móbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d’aigua de l last 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 El material ha de ser resistent als cops i a les c ondicions ambientals desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques co lorimètriques i fotomètriques han de 
garantir la bona visibilitat i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
CON I TETRAPODE DE PLASTIC:  
 Han de tenir una o dues bandes reflectants d’alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per g arantir l’estabilitat del con i la seva 
col·locació en posició vertical. 
LLUMS: 
Ha de disposar d’ un interruptor per activar o desa ctivar el seu funcionament. 
Les bateries han d’estar allotjades en un departame nt estanc. 
L’allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre 
el seu recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l’entorn a on va 
destinada, en funció de les condicions d’us previst es. La intensitat ha de garantir la seva 
percepció inclus en condicions climà tiques desfavo rables (pluja, boira, etc.), sense produir 
enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops. 
PIQUETA: 
La peça reflectora ha d’estar sòlidament unida al p al de suport. 
L’extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 
CINTA: 
 Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l’adhesiu h a de garantir el nivell fixació suficient 
sobre el suport a la que va destinada. 
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense def ectes que puguin perjudicar la percepció de 
la senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport a l que va destinat. 
GARNALDA: 
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Ha d’ estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una 
corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i unif orme, sense defectes que puguin perjudicar 
la percepció de la senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudi car la subjecció de les plaques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor  i malla electrosoldada. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
 No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacion s o defectes superficials que puguin 
perjudicar el seu funcionament correcte. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guer xaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitza t en calent per un procés d'immersió 
contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu  a tota la superfície. No ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobr iment. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >=  345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
 Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
 - Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1 mm 
 BARRERA DE PVC: 
 Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del elements que 
formen la barrera i la seva col·locació en posició vertical. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
 CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA: 
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alteri n les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera qu e no s'alterin les seves característiques. 
LLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera q ue no s'alterin les seves característiques. 
A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Ha d’ anar acompanyat amb les instruccions d’utilit zació i manteniment. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera qu e no s'alterin les seves característiques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Subministrament: Amb els elements que calguin per t al d'assegurar el seu escairat, rectitud i 
planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d 'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprue ba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de 
advertencia de peligro y balizamiento. 
 
 
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM2 - BARRERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM2CBA0. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreres per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a control d'accés a aparcaments 
 - De seguretat flexible de doble ona 
 - Tipus New Jersey 
 BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accio nament manual i sistema de bloqueig 
incorporat. 
Les dimensions del perfil, així com el sistema de b loqueig, han de ser les especificades en el 
projecte. 
La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials. 
El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la s eva llargària. 
Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una  capa de pintura antiòxid. Aquesta capa ha 
de complir les especificacions fixades a la seva pa rtida d'obra. 
 Tipus d'acer:  S275JR 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Barrera de seguretat de doble ona, formada per una banda d'acer laminat galvanitzat en calent 
per un procés d'immersió contínua. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfec tes a la superfície. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homoge ni i sense discontinuïtats a la capa de 
zinc. No ha de tenir taques, inclusions de flux, ce ndres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 
galvanitzar. 
El tall de les bandes i terminals ha d'estar fet pe r mitjà d'oxitall. 
Els forats de les subjeccions han d'estar fets al t aller amb trepant i el diàmetre ha de ser 
el que s'especifica en el projecte. 
Tipus de banda:  UNE 135-121 
 Les mides i toleràncies han de correspondre a les de la figura 1 de la UNE 135-121. 
Gruix de la banda base:  3 mm 
 Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Gruix del recobriment:  70 micres 
Contingut de silici i fósfor:  Si<=0,03% i Si+2,5P< =0,09% 
 Toleràncies: 
- Gruix de la banda base:  ± 0,1 mm 
L'acer utilitzat per a fabricar amortidors i elemen ts finals de la barrera ha de ser de les 
mateixes característiques que l'utilitzat en la fab ricació de la barrera. 
 L'acer utilitzat en la fabricació de pals de supor t i altres accessoris conformats en fred 
han de ser del tipus S235JR(UNE-EN 10025-2) 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabrica ts o elaborats a l'obra, obtinguts per un 
procés d'emmotllament de perfil simètric per a barr eres rígides i asimètric per a semibarreres 
rígides. 
Les dimensions de les peces han de ser les especifi cades en el projecte, d'acord amb la UNE 
135-111. 
No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt. 
Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense f issures ni deformacions o d'altres defectes 
superficials. 
La seva base ha de ser plana. 
El sistema d'unió dels mòduls ha de ser per mitjà d e perns metàl·lics cargolats. No s'admeten 
sistemes d'unió que precisin soldadura. 
Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació. 
Les peces reflectores han d'estar adherides per mit jà de resina epoxi. 
Resistència del formigó:  >= 25 N/mm2 
Tipus d'acer:  B 400 
Separació entre les peces reflectores:  <= 10 m 
Recobriment de les armadures:  >= 2 cm 
Tipus de ciment:  Classe resistent >=32,5 
Toleràncies: 
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- Planor de la base (regle de 3 m):  < 5 mm 
 - Recobriment armadures:  - 0 cm 
 - Resistència característica del formigó:  >= 80% Rn 
 - Defectes superficials:  <= 15% superfície 
 - Cocons:  <= 3/10 dm2 
- Fissures 
     - Amplària:  <= 0,1 mm 
     - Llargària:  <= 2 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de  portar gravades en relleu les sigles del 
fabricant i el símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·lo car i de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Subministrament: Protegida de manera que no s'alter in les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·lo car i de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se ac tualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puent es en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el qu e se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 
Definiciones, clasificación, dimensiones y toleranc ias. 
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales 
básicos y control de ejecución. 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se ac tualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puent es en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
* UNE 135121:1999 Barreras metálicas. Valla de perf il de doble onda. Materiales, dimensiones, 
formas de fabricación y ensayos. 
 
 
BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS  I DE SEGURETAT 
BM3 - EXTINTORS 
BM31 - EXTINTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM311611. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Aparell autónom que conté un agent extintor que pot  esser projectat i dirigit sobre un foc per 
l’acció d’una pressió  interna. Son extintors manua ls els que han estat dissenyats per a 
utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicion s de funcionament te una massa menor o 
igual a 20 kg. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant, o l’importador en el seu cas, han de garantir que l’ extintor correspon a un 
tipus registrat davant l’Administració i que dispos a d’un certificat estes per un organisme de 
control facultat per a l’aplicació del Reglament d’ Aparells a Pressió, que acrediti que l’ 
extintor correspon plenament al del projecte presen tat per a registrar el tipus. 
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma per manent, on s’ha de gravar: 
- Indicació de l’administració que fa el control 
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 
- El nombre de registre de l’aparell 
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
- Els espais lliures per a proves successives 
El cos de l’extintor ha de portar una etiqueta  amb  les dades següents: 
- Nom o raó social del fabricant o importador que h a registrat el tipus al que correspon 
l’extintor 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat dels mateixos 
- Eficàcia per a extintors portàtils d’acord amb la  norma UNE 23-110 
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l’e xtintor 
- Instruccions d’utilització 
- Data i contrasenya corresponents al registre de t ipus 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie  i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba l a Instrucción Técnica Complementaria ITC 
MIE-AP 5 del Reglamento de Aparatos a Presión refer ente a extintores de incendios. 
Orden de 26 de octubre de 1983 por la que se modifi can los artículos 2.0, 9.0 y 10 de la ITC 
MIE-AP 5 del Reglamento de Aparatos a Presión relat ivo a extintores de incendios. 
Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se modifican  los artículos 1, 4, 5, 7, 9 y 10, y 
adición de un nuevo artículo a la Instrucción Técni ca Complementaria MIE-AP 5, del Reglamento 
de Aparatos a Presión, referente a extintores de in cendios. 
Orden de 15 de noviembre de 1989 por la que se modi fica la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión, Refer ente a Extintores de incendios. 
Orden de 10 de marzo de 1998 por la que se modifica  la Instrucción Técnica Complementaria MIE-
AP 5 del Reglamento de Aparatos a Presión sobre ext intores de incendios. 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el q ue se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
 
 
BMY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMY31000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Accessoris per a instal·lacions de protecció contra  incendis. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Part proporcional d'elements especials per a dete ctors 
 - Part proporcional d'elements especials per a cen trals de detecció 
 - Part proporcional d'elements especials per a sir enes 
 - Part proporcional d'elements especials per a pol sadors d'alarma 
 - Part proporcional d'elements especials per a hid rants 
 - Part proporcional d'elements especials per a col umnes seques 
 - Part proporcional d'elements especials per a boq ues d'incendi 
 - Part proporcional d'elements especials per a det ectors-extintors automàtics 
 - Part proporcional d'elements especials per a vàl vules de control i d'alarma 
 - Part proporcional d'elements especials per a ext intors. 
- Part proporcional d'elements especials per a para llamps. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser  adequats per a la instal·lació i no han de 
fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon f uncionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de co nstar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impa ctes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d’elements especials n ecessaris per al muntatge d’un element. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la ce rtificació de productes, d'acord amb el 
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI . 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el q ue se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZ EMS D'OBRA 
BQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU1531A,BQU1A50A,BQU1H53A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la real ització de l'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mòdul de sanitaris amb instal·lació elèctrica i d e lampisteria 
- Mòdul de vestidors amb instal·lació elèctrica 
- Mòdul de menjador amb instal·lació elèctrica i de  lampisteria 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les instal·lacions provisionals del personal d’obra  s’adaptaran a les caracterí stiques 
especificades als articles 15 i ss del RD 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les Disposicions 
Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Constru cció. 
Els materials utilitzats en paviment, parament i so stre han de ser continus, llisos i 
impermeables, fàcilment netejables. 
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Ha de tenir ventilació suficient al exterior. 
Els elements subministrats han de complir l'estable rt en el seu plec de condicions 
corresponent. 
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les 
característiques i dimensió suficientss per a perme tre desenvolupar sense obstacles, la funció 
a la que van destinats, pel número d'usuaris previs t i situar el mobiliari  necessari 
MÒDUL DE SANITARIS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat 
- Instal·lació de lampisteria amb lavabo col·lectiu  amb tres aixetes, plaques turques, dutxes, 
mirall i complements de bany 
- Instal·lació elèctrica 
Ha de tenir compartiments individuals tancats per a  allotjar les dutxes i plaques turques. 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
 MÒDUL DE VESTIDORS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïll ament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal·lació elèctrica 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
 MÒDUL DE MENJADOR: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïll ament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal·lació de lampisteria amb aigüera de dues p iques amb aixeta i taulell 
- Instal·lació elèctrica 
La instal·lació elèctrica ha de constar de: 
- Un punt de llum 
- Un interruptor 
- Endolls 
- Protecció diferencial 
Alçària sostre:  >= 2,6 m 
 Gruix aïllament:  >= 35 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries pe rquè arribi a l'obra en les condicions 
exigides. 
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contact e directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de ri esgos laborales. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el qu e se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que s e establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los traba jadores de los equipos de trabajo. 
Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF/1973, 
"Instalaciones. Fontanería. AGUA FRÍA." 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba l a Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que s e establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
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Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la prot ección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes bi ológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta e n función del progreso técnico el Real 
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protecció n de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos  durante el trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Pres cripciones de seguridad en la indústria de 
la edificación 
 
 
BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICA TS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU25700,BQU27900,BQU2AF02,BQU2E002,BQU2GF00,BQU22303. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'ob ra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Armari metàl·lic individual amb doble compartimen t interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacit at per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
ARMARI METÀL·LIC: 
Ha d’ estar format per un cos, una placa de muntatg e i una porta. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superfici als. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i  amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 
 BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni desp reniments del recobriment. 
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintur a sintética, amb una capa prèvia 
d'emprimació. 
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 
 Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 
 PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B. T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar p rotegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions:  60 x 45 cm 
 NEVERA ELÈCTRICA: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B. T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar p rotegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
 RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Amb les proteccions necessàries pe rquè arribi a l'obra en les condicions 
exigides. 
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba l a Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
BQUA - EQUIPAMENT MÈDIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQUAP000,BQUA1100,BQUA2100,BQUACCJ0,BQUAM000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordena nça General de Seguretat i Higiene en el 
Treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Farmaciola d'armari 
- Farmaciola portàtil d'urgència 
- Material sanitari per a assortir una farmaciola 
- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a  salvament 
- Manta de cotó i fibra sintètica 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI  DE REPISICIÓ: 
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança Ge neral de Seguretat i Higiene en el Treball. 
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat inmediatament el material 
utilitzat. 
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 
LLITERA METÀL·LICA: 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
MANTA: 
Dimensions:  110 x 210 cm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixe s. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs prote gits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba l a Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B27100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres, conjunts de barres o malles muntades, talla des i conformades, per a elements de 
formigó armat, elaborades a l'obra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o  un nivell d’oxidació que pugui afectar a 
les seves condicions d’adherència. La secció afecta da ha de ser <= 1% de la secció inicial. 
El tallat de barres, malles o filferros s’ha d’ajus tar a l’especificat en la DT del projecte. 
El procés de tall no ha d’alterar les característiq ues geomètriques o mecà niques dels 
productes utilitzats. 
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 
- Ganxos, patilles i ganxos en U: 
     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 
     - Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D 
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha d e ser tal que no produeixi compressions 
excessives en el formigó en la zona de curvatura ni  trencaments en la barra. 
+-------------------------------------------- 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 
¦            ¦------------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
+-------------------------------------------- 
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes pr escripcions que les barres corrugades. 
En els cèrcols o estreps,  s'admeten diàmetres de d oblegament inferiors per als diàmetres <= 
12 mm, que han de complir: 
- No han d’aparèixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
 En malles electrosoldades el doblegat s’ha de real itzar a una distància >= 4 D a partir del 
nus o punt de soldadura més proper, en cas contrari  el diàmetre mínim del doblegat ha de ser 
>= 20 D. 
 L’acer redreçat no ha de tenir una variació signif icativa en les seves propietats, s’admeten 
variacions dins dels límits següents: 
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 
- Alçària de la corruga:   
     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 
     - Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm 
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèix er principis de fissuració en els elements. 
Toleràncies: 
- Llargària en barres tallades o doblegades: 
     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 
     - L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm 
     (on L es la llargària recta de les barres) 
- Llargària en estreps o cèrcols: 
     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 
     - Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm 
     (on la llargària es la del rectangle  que circ umscriu l’element) 
- Diferència entre llargàries dels costats paral·le ls de l’element:  <= 10 mm 
 - Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en  U i altres barres corbades:  ± 5º 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
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La DF ha d’aprovar els plànols d’especejament de l’ armadura, elaborats per la instal·lacio de 
ferralla.  
El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperat ura ambient, mitjançant doblegadores mecà 
niques i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí , de manera que es garanteixi una curvatura 
constant en tota la zona. 
Si es necessari fer desdoblegaments, s’han de reali tzar de manera que no es produeixi fissures 
o trencaments en les barres. En cas de desdoblegame nt d'armadures en calent, s'ha de prendre 
les precaucions necessà ries per a no malmetre el f ormigó amb les altes temperatures 
 Les barres que s’han de doblegar, han d’anar envol tades de cèrcols o estreps en la zona del 
colze. 
El redreçat  de l’acer subministrat en rotlle, s’ha  de fer amb maquinària específica que 
compleixi l’especificat en l’article 69.2.2 de la E HE-08. 
El tallat de barres, malles o filferros s’ha de rea litzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) 
o maquinària específica de tall automàtic. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot ver ificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb  el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a  conseqüència de les operacions 
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície necessària elaborada a l'obra, cal culat amb el pes unitari teòric o qualsevol 
altre expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a  conseqüència de les operacions 
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL T REBALL 
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1411115,H1411112,H1421110,H1433115,H1431101,H14450 03,H1446004,H1452210,H1461110,H1465275,H147
4600,H147N000,H1482320,H1483344,H1484110,H1485800,H 1489790,H1487460,H1481242,H145B002,H145K4B9
. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballado r perquè el protegeixi d’un o diversos 
riscos que puguin amenaç ar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no  estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat fí sica del treba llador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les per sones dels serveis de manteniment de 
l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyal ització dels riscos i dels factors de 
molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç   davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos ad dicionals ni molèsties innecessàries. A tal 
fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisi ològiques així com l’estat de salut del 
treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilitz ació simultània de diversos EPI, aquests 
hauran de ser compatibles entre si i mantenir la se va eficàcia en relació amb el risc o riscos 
corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos pre vistos pel fabricant. El responsable de 
la contractació del treballadors resta obligat a in formar i instruir del seu ús adequat als 
treballadors, organitzant, si és necessari, session s d’entrenament,  especialment quan es 
requereixi la utilització simultània de diversos EP I, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI 
- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteni ment per part de l’usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin  substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestac ions i etiquetatge proporcionat pel 
fabricant 
Les condicions en què l’EPI haurà  de ser utilitzat  es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
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- El temps o freqüència d’exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia util ització de l’EPI, que no hagin pogut 
evitar-se 
L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament só n transferibles aquells en els que es 
pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s’han de substituir 
les peces directament en contacte amb el cos de l’u suari i fer un tractament de rentat 
antisèptic.  
L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seg uint les instruccions del fabricant i 
aplicant la formació i informació  que al respecte haurà rebut l’usuari. 
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI ha urà de comprovar l’entorn en el qual ho ha 
d’utilitzar. 
L’EPI s’utilitzarà  sense sobrepassar les limitacio ns previstes pel fabricant. No es permès 
fer modificacions i/o decoracions que redueixin les  característiques físiques de l’EPI o 
anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 
L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel benef iciari m entre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció viole nta d’ objectes o topades sobre el cap, 
serà perceptiva la utilització de casc protector. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i compl etarà el seu ú s, la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats  en funció  de les següents activitats: 
- Obres de construcció , i especialment, activitats  a sota o a prop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d’encofrat i desen cofrat, muntatge i instal·lació de bastides 
i demolició 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructu res metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria  i conduccions tubulars 
- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, ex plotacions a cel obert i desplaçament de 
runes 
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
- Treballs amb explosius 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, gr ues i mitjans de transport 
- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials 
Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a mà 
quines, aparells o enginys en moviment, quan es pro dueixi acumulació permanent i ocasional de 
substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria l a cobertura dels cabells o altres mitjans 
adequats, eliminant-se els llaç os, cintes i adorns  sortints. 
Sempre que el treball determini exposició  constant  al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús 
de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega  elàstica de punt, adaptables sobre el casc 
(mai al seu interior). 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjan ç ant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció  de les activitats : 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids .  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents,  càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o n aturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o na turalesa. 
- Enlluernament 
 S’han de tenir en compte els aspectes següents: 
 - Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt f ina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti -entelat  
- En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 
portaran incorporats botons de ventilació indirecta  o tamís antiestàtic  
- En els demés casos seran de muntura de tipus norm al i amb proteccions laterals que podran 
ser perforades per a una millor ventilació.  
 - Quan no existeixi perill d'impactes per partícul es dures, es podran fer servir ulleres de 
Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil  flexible i amb el visor de policarbonat o 
acetat transparent. 
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 - En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o hu mit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelamen t. 
Les ulleres i altres elements de protecció ocular e s conservaran sempre nets i s'adequaran 
protegits contra fregament. Seran d'ú s individual i no podran ser utilitzats per diferents 
persones. 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte 
- Utilització de maquinària que generen encenalls c urts 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars 
- Manipulació o utilització de productes àcids i al calins, desinfectants i detergents 
corrosius 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig  líquid 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
- Treballs que desprenen radiacions 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de  zones en tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà d’estar construït amb material absolutament a ïllant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de  l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de s er de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbè stics estan tot alment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temp eratura que haurà de suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica es farà  servir  l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó 
de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per  un altre vidre transparent, sent retràctil 
el fosc, per a facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la  fi d'evitar els contactes accidentals amb 
la pinça de soldar. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i  als de soldadura amb gas inert (Nertal), 
es faran servir les pantalles de cap de tipus regul ables. 
Característiques dels vidres de protecció: 
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’ enl luernament, les ulleres seran de color o 
portaran un filtre per a garantir una absorció lumí nica suficient 
- En el sector de la construcció, per a la seva res istència i impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i efic aç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica 
d’acer, tipus sedà s, tradicional de les ulleres de  picapedrer 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionat s en funció  de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire co mprimit 
- Treballs de percussió 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angost os o confinats 
Quan el nivell de soroll a un lloc o à rea de treba ll sobrepassi el marge de seguretat 
establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db -A, serà obligatori la utilització 
d'elements o aparells individuals de protecció audi tiva, sense perjudici de les mides generals 
d'aïllament  i insonorització que calgui adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà  als treballadors que hagin de suportar-
los, d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet , o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat n ormal serà obligatori l'ús de taps contra 
soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó. 
Les proteccions de l’aparell auditiu  poden combina r-se amb les del cap i la cara, verificant 
la compatibilitat dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d' ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’ aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents 
riscos: 
- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració d’oxigen respirable 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns in dustri als alimentats amb gas, quan puguin 
existir riscos d’intoxicació per gas o de insuficiè ncia d’oxigen 
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- Treballs de revestiment de forns, cubilots o cull eres i calderes, quan pugui desprendre’s 
pols 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterràn ies de la xarxa de clavegueram 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb co ndicionadors, en les que existeixi un risc 
de fuites del fluid frigorífic 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà  sols quan  estigui garantida a l’ambient una 
concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en  aquells llocs de treball en els quals hi 
hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 
Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la fre qüència indicada pel fabricant, i sempre 
que el seu ús i nivell de saturació  dificulti nota blement la respiració. Els filtres químics 
seran reemplaçats després de cada ús, i si no s'arr iben a fer-se servir, a intervals que no 
sobrepassin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecc ió respiratòria homologada adequada al 
risc, per la ingestió de llet o qualsevol altra sol ució “tradicional”. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superio rs, es  seleccionaran en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs de soldadura 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants, supe rfícies, abrasives, etc. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i al calins 
- Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mit jançant guants, mà negues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos exis tents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautx ú, clorur de polivinil, cuir adobat al 
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, s erratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les caracterí stiques o r iscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fe r servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plà stiques que portin marcat en forma ind eleble el voltatge màxim pel qual han estat 
fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cre mes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció del s peus, en els casos que s'i ndiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als ris cos a prevenir en funció de l’activitat: 
- Calçat de protecció i de seguretat: 
    - Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i co nstrucció de carreteres. 
    -  Treballs en bastides 
    - Obres de demolició d’obra grossa 
    - Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
    - Activitats en obres de construcció o àrees d’ emmagatzematge 
    - Construcció de sostres 
    - Treballs d’estructura metàl·lica 
    - Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·l ics 
    - Treballs en canteres, explotacions a cel ober t i desplaçament de runes 
    - Treballs de transformació de materials lítics  
    - Manipulació i tractament de vidre 
    - Revestiment de materials termoaïllants 
    - Prefabricats per a la construcció. 
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
    - Construcció de sostres 
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sol a termoaïllant: 
    - Activitats sobre i amb masses ardents o frede s 
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n rà pid en cas de penetració de 
masses en fusió: 
    - Soldadors 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat 
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tr actada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius , o davant riscos químics, es farà ús de 
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
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La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectua rà amb botes altes de PVC, que hauran de 
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecà nica per a la realització de treballs en 
moviments de terres i realització d'estructures o e nderrocs. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elè ctric, faran servir calçat aïllant 
sense cap element metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin pe rilloses, la tanca  permetrà desfer-se’n 
ràpidament  del calçat, davant l'eventual introducc ió de partícules incandescents. 
 Sempre que les condicions de treball ho requereixi n, les soles seran antilliscants. Als llocs 
que existeixi un alt grau de possibilitat de perfor acions de les soles per claus, encenalls, 
vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles  d 'acer flexible sobre el bloc del pis de la 
sola, simplement col·locades a l’interior o incorpo rades en el calçat des d’origen. 
La protecció de les extremitats inferiors es comple tarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug. 
 En els casos de riscos concurrents, les botes de s eguretat cobriran els requisits màxims de 
defensa davant d’aquestes. 
PROTECCIONS DEL COS: 
 En tot treball en altura amb risc de caiguda event ual (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús 
de cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracai gudista amb arnès). 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’al ç ada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 
- Treballs en cabines de grues situades en altura 
Aquests cinturons compliran les segü ents condicion s: 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llenç aran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calc ulada pel cos humà en caiguda lliure des 
d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació s igui superior als 4 anys  
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la cor da salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta t enacitat, amb un dià metre de 12 mm 
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies 
elèctriques, com per la menor elasticitat per la te nsió en cas de caiguda 
- La sirga d’amarrador també serà de poliamida, per ò de 16 mm de dià metre 
Es vigilarà de manera especial,  la seguretat de l' ancoratge i la seva resistència. La 
llargària de la corda salvacaigudes haurà de cobrir  distàncies el més curtes possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents u suaris durant la  seva vida útil, durant el 
temps que persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a cada 
usuari amb rebut signat per part del receptor. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
 Els mitjans de protecció del tronc seran seleccion ats en funció dels riscos derivats de les 
activitats:  
 - Peces i equips de protecció: 
      - Manipulació o utilització de productes àcid s i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius  
      - Treballs amb masses ardents o permanència a  prop d’aquestes i en ambient calent  
      - Manipulació de vidre pla  
      - Treballs de rajat de sorra  
      - Treballs en cambres frigorífiques  
 - Roba de protecció anti-inflamable:  
      - Treballs de soldadura en locals exigus  
 - Davantals antiperforants:  
      - Manipulació de ferramentes de talls manuals , quan la fulla hagi d’orientar-se cap el 
cos.  
 - Davantals de cuiro i altres materials resistents  a partícules i guspires incandescents: 
      - Treballs de soldadura. 
      - Treballs de forja. 
      - Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de le s inclemè ncies meteorològiques compliran 
les següents condicions: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor  
- Què la capacitat de transport de la suor sigui ad equada 
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- Facilitat de ventilació 
La superposició indiscriminada de roba d’abric ento rpeix els moviments, per tal motiu é s 
recomanable la utilització de pantalons amb pitrera  i armilles, tèrmics. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-seny alització de l’usuari compliran les 
següents característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor  
- Què la capacitat de transport de la suor sigui ad equada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacion s de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
 Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu 
voltant, faran servir roba sense accessoris metàl·l ics. 
Faran servir pantalles facials dielè ctriques, ulle res fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota 
resistent al foc, guants dielèctrics adequats, saba tes de seguretat aïllant, eines 
dielèctriques i bosses per al trasllat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i at enció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfe ctaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, am b temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i c ustodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser degud a tant al seu desgast prematur per l’ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel term ini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació  (generalment estampillada a l’EPI), amb independència 
que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida  d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el  seu muntatge, el manteniment en condicions 
d’us segures du rant tot el temps que l’obra les ne cessiti, i el seu desmuntatge i transport 
al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’a bocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de ri esgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposi ciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitar ia de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condicion es para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de prot ección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18  de marzo de 1998, de la Dirección General 
de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 
 
 
H15 - PROTECCIONS COL·LECTIVES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H152KBD1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conj unt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidà ria, destinat a l’apantal lament i interposició física, que s’oposa a 
una energia natural que es troba fora de control, a mb la finalitat d’impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els b é ns materials circumdants, susceptibles de 
protecció. 
S’han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 
     - Protecció de forats verticals amb vela de lo na 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i  pescants 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa e ntre sostres 
     - Protecció de forats verticals o horitzontals  amb xarxa, malla electrosoldada o taulers 
de fusta 
     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb m alla de polietilè 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d ’objectes amb suports amb mènsula i xarxes 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d ’objectes amb estructura i sostre de fusta 
     - Protecció front a projecció de partícules in candescents amb manta ignífuga i xarxa de 
seguretat 
     - Protecció de talús amb malla metàl·lica i là mina de polietilè 
     - Protecció de projeccions per voladures amb m atalàs de xarxa ancorada perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
     - Baranes de protecció del perímetre del sostr e, escales o buits a l’estructura 
     - Barana de protecció a la coronació d’una exc avació 
     - Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada 
     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1  m amplada amb baranes i sòcol 
     - Línia per a subjecció de cinturons de segure tat 
     - Passadís de protecció front a caigudes d’obj ectes, amb sostre i laterals coberts 
     - Marquesines de protecció front a caigudes d’ objectes, amb estructura i plataforma 
     - Protecció front a despreniments del terreny,  a mitja vessant, amb estacada i malla 
     - Protecció de caigudes dins de rases amb terr es deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 
    - Plataforma per a càrrega i descàrrega de mate rials ancorada als sostres 
    - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega  de materials ancorada als sostres 
    - Topall per a descàrrega de camions en zones d ’excavació 
    - Anellat per a escales de ma 
    - Marquesina de protecció accés aparell elevado rs 
    - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treba ll en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agent s atmosfèrics 
     - Pantalla de protecció front al vent 
     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l’ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió el èctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de  manera que es redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l’energia fora de control p rotegides pel SPC, i pels usuaris d’Equip, 
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats  a aquests. 
Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 
incontroladament , posant en perill la seguretat de  persones o bens. 
Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els elements mò bils 
dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu ento rn. Els treballadors hauran de poder 
accedir i romandre en condicions de seguretat en to ts els llocs necessaris per a utilitzar, 
ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel 
projectista i el fabricant  del mateix. Si les inst ruccions d’us del fabricant o projectista 
del SPC indiquen la necessitat d’utilitzar algun EP I per a la realització d’alguna operació 
relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer  aquestes operacions. 
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Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibl es que no puguin ser protegits totalment, 
s’hauran d’adoptar  les precaucions i utilitzar pro teccions individuals apropiades per a 
reduir els riscos als mínims possibles. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, t renquen o pateixen altres circumstàncies 
que comprometin la eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari  netejar o retirar residus propers a un 
element perillós, l’operació haurà  de realitzar-se  amb els mitjans auxiliars adequats i que 
garanteixin una distància de seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perí m etre de plataformes de treball, 
susceptibles de permetre la caiguda de persones o o bjectes des d’una alçada superior a 2 m. 
Ha d’estar constituïda per: 
- Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany d e gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una  llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sò lida ment ancorats tots els seus elements entre 
si i a un element estructural estable, i serà capaç  de resistir en el seu conjunt una empenta 
frontal de 1,5 kN/m.  
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de  xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 
1, col· locats amb el seu costat menor (7 m) en sen tit vertical, suportats superiorment per 
pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la  planta per sota de la que està en 
construcció. 
Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó  de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte 
que caigués no es dones un cop amb l’estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat, de 12 mm 
de diàmetre. 
La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges enc astats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indica da pel fabricant, i de 2,5 m si no existís 
cap indicació. Han d’estar fixades verticalment a d ues plantes inferiors, i a la planta que 
protegeix, amb peces d’acer  encastades als sostres . 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S’han de protegir els accessos o passos a l’ obra, i les zones perimetrals de la mateixa de 
les possibles caigudes d’objectes des de les plante s superiors o la coberta. 
L’estructura de protecció ha de ser adequada a la m àxima alçada possible de caiguda d’objectes 
i  al pes màxim previsible d’aquests objectes. L’im pacte previst sobre la protecció no haurà 
de produir una deformació que pugui afectar a les p ersones que estiguin per sota de la 
protecció. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seve s proteccions i condicions d’ús són les 
adequades al risc que es vol prevenir,  i que la se va instal·lació no representa un perill per 
a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realit zar-se seguint les instruccions del 
projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SP C hauran de ser de característiques 
adequades a l’operació a realitzar. La seva utilitz ació  i transport no implicarà riscos per a 
la seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqu eig, revisió o reparació  dels SPC que 
puguin suposar un perill per a la seguretat dels tr eballadors es realitzaran després d’haver 
aturat l’activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les m esures necessàries perquè  aquestes 
operacions es realitzin de forma segura o fora de l es zones perilloses. 
S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i  del temps de col·locació dels SPC  i dels 
seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d’acord amb les instruccions del 
fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre  amb els seus components d’eficàcia 
preventiva o hauran de prendre’s les mesures necess à ries per a impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
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Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris haur an d’ estar protegits contra les caigudes 
d’alçada mitjançant proteccions individuals, quan a  causa al procés, les baranes perdin la 
funció de protecció col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescant s fins que l’embossament de la xarxa resti 
a una alç ada de terra suficient per tal que en cas  de caiguda, la deformació de la xarxa no 
permeti que el cos caigut toqui al terra (normalmen t a partir del segon sostre en construcció 
per sobre del terra). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida  d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el  seu muntatge, el manteniment en condicions 
d’us segures du rant tot el temps que l’obra les ne cessiti, i el seu desmuntatge i transport 
al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’a bocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que s e establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los traba jadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquina s. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el qu e se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se  modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 
de noviembre, relativo a las disposiciones de aplic ación de la directiva del consejo 
89/392/CEE, sobre máquinas. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que s e establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba l a Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Pres cripciones de seguridad en la indústria de 
la edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Req uisitos de seguridad para los límites de 
instalación. 
 
 
HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HB2 - BARRERES DE SEGURETAT 
HB2C - ELEMENTS LONGITUDINALS MÒBILS RÍGIDS PER A B ARRERES DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HB2C2000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Barreres rígides de protecció de trànsit rodat tipu s New Jersey. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Barrera de peces prefabricades 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacio ns següents: 
Peces prefabricades: 
- Replanteig 
- Col·locació de les peces 
- Unió de les peces entre elles 
CONDICIONS GENERALS: 
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La barrera s'ha de situar a la posició indicada a l a DT, amb les modificacions expressament 
aprovades per la DF al replanteig. 
La base de recolzament ha de ser estable i resisten t. 
No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineac ió. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions de la barrera:  Segons UNE 135-111 
 - Replanteig:  ± 3 cm 
 - Ressalts entre trams:  ± 10 mm 
 - Nivells:  ± 10 mm 
PREFABRICADA: 
Les peces de formigó han d'estar unides amb els dis positius subministrats pel fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base , complint les especificacions de la DT. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les e specificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 
Definiciones, clasificación, dimensiones y toleranc ias. 
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales 
básicos y control de ejecución. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
 
 
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBB11121,HBB11261,HBB21301,HBBZ1111. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació  determinades, proporcioni una 
indicació o una obligació relativa a la seguretat o  la salut en el treball mitjançant un 
senyal en forma de plafó o un color, segons procede ixi. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguret at s’ha de partir dels següents principis 
generals: 
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopc ió de mesures de seguretat i protecció per 
part dels projectistes i responsables de la seguret at en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement a dequat del sistema de senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar conf usió o despreocupació en qui ho rebi, 
eliminant la seva eficàcia preventiva.  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimens ions es correspondran amb els establerts en 
el RD 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint,  prohibint, obligant o informant en els 
llocs en què realment es necessiti, i solament en a quests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de perso nes alienes hi sigui una possibilitat, 
hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, am b llegendes al seu peu (senyal addicional), 
indicatives del seus respectius continguts. 
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S’instal·laran preferentment a una altura i posició  adequades a l’angle visual dels seus 
destinataris, tenint en compte possibles obstacles,  en la proximitat immediata del risc o 
objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’ un risc  general, en l’accés a la zona de risc. 
L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà b en il·luminat i serà fàcilment visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Not a: Cal recordar que el rètol general 
enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té 
únicament la consideració de plafó  indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’exist ir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 
No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circu lació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defens es. La seva forma, suport, colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l’ es tablert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC 
i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre l a calçada. S’exceptua el cas dels senyals 
“SENTIT PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades  divergents, que podran col·locar-se sobre 
un pal solament, a la mínima altura.  
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, 
mai inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de co lor groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits,  diferents dels que figuren en el Codi de 
Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. 
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui p ossible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’esplanada de la carretera, es 
composarà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitz able de l’esplanada 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 1 50 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, 
en funció de la visibilitat del tram, de la velocit at del tràfic i del número de senyals 
complementaris, que es necessitin col·locar entre s enyal i barrera. Finalitzats els treballs 
hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obs tacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalit zació mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalon s màxims de 30 km/h, des de la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fo s necessari (Placa TR – 301). El primer 
senyal de limitació pot situar-se prè viament a la de perill “OBRES” 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (P laques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, 
TR – 305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desvia cions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h  en autopista o autovies, ni a 50 km a la 
resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en se ntit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se 
a 40 km/h. 
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a t erme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mit jançant senyals fixos. Circular, amb fletxa 
vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i b lanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (pale tes o discos), si els senyalitzadors es 
poden comunicar visualment o mitjançant radio telèf on. Nota: El sistema de “testimoni” està 
totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’es tableixi sentit únic alternatiu, durant la 
nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors.  Durant el dia, poden utilitzar-se 
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.  
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la 
desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR  – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 
45º i formant en planta una a lineació recta, l’ang le de la qual amb el cantell de la 
carretera sigui inferior quant major sigui la veloc itat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la  nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i at enció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà  un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
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S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, am b temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i c ustodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitad a, degut tant al seu desgast prematur per 
l’ú s, com a actuacions de vandalisme o atemptat pa trimonial, amb independència que hagin 
estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 
Unitat de quantitat instal·lada a la obra d'acord a mb la DT. 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la  DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de ri esgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre dispos iciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que s e aprueba el reglamento sobre notificación 
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y et iquetado de sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba  la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 
Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señali zación. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normali zados. 
Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad  para interfaces hombre-màquina, el marcado 
y la identificación. Principios de codificación par a dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equi po eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 
 
 
HBC - ABALISAMENT 
HBC1 - ABALISAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBC1A081,HBC1R801. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ 
 
L’abalisament consisteix en la delimitació d’una zo na a fi d’acotar uns límits que no es 
desitja que siguin ultrapassats. 
CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització de seguret at s’ha de partir dels següents principis 
generals: 
- L’abalisament mai no elimina el risc. 
- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per 
part dels projectistes i responsables de la seguret at en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement a dequat del sistema d’abalisament. 
- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusi ó o despreocupació en qui ho rebi, 
eliminant la seva eficàcia preventiva. 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- L’emplaçament de l’abalisament serà accessible, e starà ben il·luminat i serà fàcilment 
visible. 
- L’abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d’ existir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 
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CRITERIS D’ ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES : 
- No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure cir culació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el se u cas, defenses. La seva forma, suport, 
colors, pictogrames i dimensions es correspondran a mb l’establert en la Norma de Carreteres 
8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Aba lisament i Defensa per a circulació vial. 
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden u tilitzar-se com element de defensa o 
abalisament, si disposen en el costat de circulació , de superfícies planes i reflectores. Els 
elements de defensa són els del tipus TD (barrera „ Jersei“ o barana metàl·lica). 
- Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupaci ó de part de l’explanació de la carretera, 
es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill „OBRES“ (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitz able de l’explanació. 
- La placa „OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a  150 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de l a velocitat del tràfic i del número de 
senyals complementaris, que es necessitin col·locar  entre senyal i barrera. Finalitzats els 
treballs hauran de retirar-se absolutament, si no q ueda cap obstacle en la calçada. 
- Per a l’abalisament de carrils provisionals s’ado ptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble rect a. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i  per la nit reflectors. 
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus e xtrems llums pròpies (vermelles fixes en el 
sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues 
en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats. 
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d’ intensitat diària superior a 500 vehicles, 
les barreres portàtils tindran reflectors les bande s vermelles. Quan la intensitat sigui 
inferior, podran emprar-se captafars o bandes refle ctores verticals de 10 cm d’espessor, 
centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles. 
 
2.- CONDICIONS DE MANTENIMENT 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i at enció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà  un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, am b temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i c ustodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 
l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat pat rimonial, amb independència que hagin estat 
o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS  D’AMIDAMENT 
 
CON, PEÇA REFLECTORA, LLUMENERA, PÒRTIC DE LIMITACI Ó D’ ALÇÀRIA, BALISA, FITA, CASCADA 
LLUMIN0SA,LLANTERNA, CADENA DE DELIMITACIÓ: 
unitat segons amidament DT. 
CINTA D’ ABALISAMENT, GARLANDA, TANCA, BARRERA: 
m de llargària segons amidament DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prev ención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de  abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de  marzo, por la que se aprueba el reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasifica ción, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas. 
8.3-IC Señalización de Obras 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señal ización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubr e por el que se aprueba la Norma Básica de 
la Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protecció n contra incendios de los edificios 
REBT 1973 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensi ón 
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los  dibujos e instalaciones industriales 
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UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normaliz ados. 
DIN 2403 Identification of pipelines according to t he fluid conveyed. 
UNE_EN 60073 1997 Principios básicos y de seguridad  para interfaces hombre-màquina, el marcado 
y la identificación. Principios de codificación par a dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE_EN 60204-1 1999 Seguridad de las máquinas. Equi po eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 
 
 
HM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
HM3 - EXTINTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HM31161J. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbòn ic, pintats o cromats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Col·locació del suport al parament. 
- Col·locació de l'extintor al suport. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegi da i cal que sigui visible i accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l' extintor:  <= 1700 mm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 50 mm 
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 
 
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplo mat sobre el parament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’insta l·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el q ue se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la ce rtificació de productes, d'acord amb el 
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI . 
 
 
HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU1531A,HQU1A50A,HQU1H53A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
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Casetes modulars prefabricades per a acollir les in stal·lacions provisionals a utilitzar pel 
personal d’ obra, durant el temps de la seva execuc ió, en condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut  es contemplen únicament les casetes 
modulars prefabricades, per a la seva utilització m ajoritàriament assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què  es contracten a més de 20 treballadors 
(contractats + subcontractats + autònoms) per un te mps igual o superior a 15 dies. Per tal 
motiu, respecte a les instal· lacions del personal,  s’ha d'estudiar la possibilitat de poder 
incloure-hi al personal de subcontractada amb infer ior número de treballadors, de manera que 
tot el personal que hi participi pugui gaudir d’ aq uests serveis, descomptant aquesta 
prestació del pressupost de Seguretat assignat al S ubcontractista o mitjançant qualsevol altra 
fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detr iment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” 
d’aquest tipus d’implantació per al personal, les c aracterístiques, superfí cies habilitades i 
qualitats, es correspondran amb les habituals i com unes a les restants partides d’una obra 
d’edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent  al de les edificacions socials de 
protecció  oficial, havent-se de realitzar un proje cte i pressupost específic a tal fi, que 
s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de l’ob ra. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició d el personal contractat, les instal· lacions 
provisionals de salubritat i confort, en les condic ions d’utilització, manteniment i amb 
l’equipament suficient, digne i adequat per a asseg urar les mateixes prestacions que la l lei 
estableix per a tot centre de treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions prov isionals de salubritat i confort, estan 
obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense m enyspreu de la seva integritat patrimonial, 
i preservant en el seu àmbit personal d’utilització  , les condicions d’ordre i neteja 
habituals del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fe r-se càrrec del buidat de recipients 
d’escombraries i la seva retirada, així com el mant eniment d’ordre, neteja i equipament de les 
casetes provisionals del personal d’ obra i el seu entorn d’implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de 
riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèri es, animals o paràsits. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de ma nteniment, fixats pel fabricant o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es neteja ran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instru ccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu” sobre el “Manteniment Preventiu” 
i aquest sobre el “Manteniment Correctiu” (o repara ció d’avaria). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i conf ort del personal d’obra es comptabilitzaran 
per amortització  temporal, en forma de Lloguer Men sual (intern d’empresa si les casetes són 
propietat del contractista), en funció d’un criteri  estimat de necessitats d’utilització 
durant l’execució de l’obra. 
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, ser à ascendent i descendent en funció del 
volum de treballadors simultanis presents a cada fa se d’obra. 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de ri esgos laborales. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que s e establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el qu e se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que s e establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los traba jadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la prot ección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes bi ológicos durante el trabajo. 
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Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta e n función del progreso técnico el Real 
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protecció n de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos  durante el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba l a Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Pres cripciones de seguridad en la indústria de 
la edificación 
 
 
HQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICA TS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU25701,HQU27902,HQU2AF02,HQU2E001,HQU2GF01,HQU2P001,HQU22301. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Armaris amb porta, pany i clau. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Col·locació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
El pany ha d’obrir i tancar correctament. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar que les característiques del prod ucte corresponen a les especificades al 
projecte. 
Un cop col·locat l’armari, es procedirà a la retira da de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 Autor del proyecto 

Guillem Andreu Mas Malondra
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OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 2)

15,00011,69 175,35

2 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma,
homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

15,00025,03 375,45

3 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 - 3)

15,0005,74 86,10

4 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 5)

15,00014,90 223,50

5 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 4)

60,0000,26 15,60

6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 6)

60,0001,66 99,60

7 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 7)

15,00012,53 187,95

8 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors
de la mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior, i
subjecció elàstica al canell (P - 8)

40,0001,37 54,80

9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347 (P - 11)

15,0005,25 78,75

10 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 12)

15,00021,87 328,05

11 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 13) 15,00013,57 203,55

12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 14) 15,00022,12 331,80

13 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 - 16)

15,0009,00 135,00

14 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 - 17)

15,00012,45 186,75

15 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 18) 15,0002,54 38,10

16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 19)

15,00019,42 291,30

17 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 - 21)

15,00016,19 242,85

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,

15,0006,44 96,60

Euro
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homologat segons UNE-EN 340 (P - 20)

19 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 15)

15,00019,45 291,75

20 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 9)

15,0005,61 84,15

21 H145K4B9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 10)

6,00055,45 332,70

CAPÍTOLTOTAL 01.01 3.859,70

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de
pi i piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre
ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge
inclòs (P - 22)

5,00022,78 113,90

2 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
(P - 23)

6,000131,94 791,64

CAPÍTOLTOTAL 01.02 905,54

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 4,86x2,4x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 34)

7,000237,10 1.659,70

2 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 14,1x6x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 35)

7,000165,37 1.157,59

3 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 14,1x6x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 36)

7,000154,82 1.083,74

4 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 38)

3,00021,24 63,72

5 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 39)

2,00028,70 57,40

6 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

1,000113,04 113,04

Euro
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7 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 41)

1,00084,95 84,95

8 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 42)

1,00052,75 52,75

9 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 43)

15,0001,82 27,30

10 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 49) 30,00018,39 551,70

11 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

15,00055,63 834,45

CAPÍTOLTOTAL 01.03 5.686,34

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL DESPESES DE FORMACIÓ I SEGURETAT PERSONAL04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 24)

20,00018,39 367,80

2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P -
25)

40,00021,99 879,60

3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 48) 2,000189,76 379,52

CAPÍTOLTOTAL 01.04 1.626,92

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL DESPESES DE CONTROL DE SALUT PERSONAL05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 44)

1,000109,80 109,80

2 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 45)

1,000109,14 109,14

3 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 46) 3,00019,70 59,10

4 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 47) 15,00032,67 490,05

CAPÍTOLTOTAL 01.05 768,09

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ PROVISIONAL06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBB11121 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

10,00057,43 574,30

2 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

10,00090,35 903,50

3 HBB21301 u Placa amb pintura reflectant de 90x90 cm, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

10,000121,68 1.216,80

4 HBBZ1111 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a
terra clavat i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

30,0009,83 294,90

5 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 31)

800,0006,50 5.200,00

Euro
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6 HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

2,000413,84 827,68

7 HB2C2000 m Barrera en forma de mitja campana de cares arrodonides, tipus
semibarrera New Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge
(P - 26)

173,00045,68 7.902,64

CAPÍTOLTOTAL 01.06 16.919,82

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL EXTINCIÓ INCENDIS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 33)

1,00044,48 44,48

CAPÍTOLTOTAL 01.07 44,48

Euro
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 23/05/13 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 3.859,70

Capítol 01.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 905,54

Capítol 01.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 5.686,34

Capítol 01.04  DESPESES DE FORMACIÓ I SEGURETAT PERSONAL 1.626,92

Capítol 01.05  DESPESES DE CONTROL DE SALUT PERSONAL 768,09

Capítol 01.06  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 16.919,82

Capítol 01.07  EXTINCIÓ INCENDIS 44,48

Obra 01 Pressupost 01 29.810,89

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
29.810,89

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 01 29.810,89

29.810,89

euros



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX  17 

PLA D’OBRA 

 

 

 



Id Nombre de tarea Duración Predecesoras

1 Rotonda intersecció 

Ma-11 amb el Camí dels 

Reis

148 días

2 Inici 0 días

3 Expropiacions 15 días 2

4 Actuacions prèvies i 

demolicions

43 días

5 Col·locaació de 

casetes

2 días 3

6 Construcció accés 

Merkamueble

2 días 5CC+1 día

7 Construcció via 

provisional

19 días

8 Esbrossada 3 días 5

9 Moviment de 

terres

5 días 8

10 Execució 

esplanada

8 días 9

11 Ferms 3 días 10

12 Demolicions 22 días

13 Senyalització 

provisional i 

desviament del 

tràfic

2 días 11

14 Destrucció 

edificació i murs

5 días 13

15 Desmontatge 

d'elements vials

3 días 14CC+3 días

16 Destrucció 

vorades i voreres

3 días 15CC+1 día

17 Desmontatge 

cartells publicitaris

3 días 15CC+1 día

18 Destrucció del 

paviment

13 días 17

19 Moviment de terres 24 días

20 Zona de la nova 

plataforma

11 días 18

21 Execució esplanada 8 días 24

22 Drenatge longitudinal 12 días

23 Rases del drenatge 8 días 20CC+7 días

24 Col·locació de tubs 7 días 23CC+2 días

25 Col·locació 

d'embornals i pous

8 días 24CC+2 días

26 Enllumenat 7 días 23

27 Ferms 48 días

28 Col·locació tot-u 12 días 21

29 Col·locació vorades i 

rigoles

8 días 28CC+6 días

30 Execució calçada 

nova plataforma

20 días 29

31 Desviament tràfic 1 día 36

32  Fresat i execució del 

ferm fase 2

3 días 31

33 Desviament tràfic 1 día 38

34 Fresat i execució del 

ferm fase 3

3 días 33

35 Senyalització, defenses

i enllumenat

15 días

36 Senyalització vertical 

fase 1

4 días 30

37 Pintura 2 días 30

38 Senyalització vertical 

fase 2

2 días 32

39 Pintura fase 2 1 día 32

40 Senyalització vertical 

fase 3

1 día 34

41 Pintura fase 3 1 día 34

42 Jardineria i tancaments 8 días

43 Jardineria 8 días 41

44 Tancaments 2 días 41

45 Destrucció via 

provisional i col·locació

de terres

14 días

46 Fresat del ferm 3 días 43CC+3 días

47 Eliminació 

plataforma

5 días 46CC+1 día

48 Terraplenat terra 

vegetal i tractament

8 días 47

49 Serveis afectats 100 días 13;34FF

50 Seguretat i salut 131 días 3

51 Final d'obra 0 días 45

20/05

11/12

06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16

jun '13 jul '13 ago '13 sep '13 oct '13 nov '13 dic '13

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

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Página 1

Proyecto: Proyecto1

Fecha: mar 21/05/13
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JUSTIFICACIÓ	  DE	  PREUS	  
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 23/05/13

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,29h Cap de collaA0112000

 €21,99h Oficial 1aA0121000

 €19,80h Oficial 1a electricistaA012H000

 €21,99h Oficial 1a jardinerA012P000

 €16,40h Ajudant electricistaA013H000

 €20,44H AJUDANT OBRA PÚBLICAA013N000

 €19,53h AjudantA013U001

 €18,39h ManobreA0140000

 €19,03h Manobre especialistaA0150000

 €18,83h PeóA0160000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 23/05/13

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €56,43h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U015

 €72,67h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025

 €18,85h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

C110U040

 €16,76h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarC110U075

 €105,53h Fresadora de pavimentC110U085

 €60,38h Retroexcavadora mitjanaC1315020

 €53,56h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalentC131U000

 €66,65h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001

 €64,74h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

C131U015

 €147,68h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

C131U017

 €41,30h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020

 €47,05h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025

 €58,54h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028

 €71,04h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060

 €159,66h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10)C131U063

 €12,19H PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KGC133A030

 €55,14h Motoanivelladora de 125 hpC133U001

 €59,20h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

 €61,84h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030

 €68,66h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040

 €12,86h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070

 €9,06h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaC133U080

 €39,24h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0

 €41,01h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €51,37h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €77,52h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01

 €84,45h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03

 €40,01h Camió cisterna de 6000 lC1502U10
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 23/05/13

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €45,99h Camió cisterna de 10000 lC1502U20

 €46,00h Camió gruaC1503000

 €41,71h Camió grua de 5 tC1503U10

 €48,44h Camió grua de 10 tC1503U20

 €38,97h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €50,65h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçàriaC1504U01

 €7,81h Furgoneta de 3500 kgC150U004

 €1,95h Vibrador intern de formigóC1700006

 €30,70h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0

 €57,93h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U

 €41,10h Escombradora autopropulsadaC170E00U

 €66,18h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035

 €70,02h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051

 €37,92h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsadaC1B02AU0

 €30,40h Màquina per a clavar muntants metàl·licsC1B0AU05

 €10,53m3 Subministrament i recollida de residus inerts o no especials
amb contenidor metàl.lic de 5 m3 de capacitat

C1RA2500

 €3,19h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00

 €3,75h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00

 €2,55h Motoserra per a la tala d'arbresC200U001

 €3,56h Bombí per a proves de canonadesC200U101

 €50,54h Tractor amb equip per a tractament del subsòlCR22U001

 €36,09h Hidrosembradora muntada sobre camióCR71U010

 €5,38h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososCZ11U000

 €6,85h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001

 €17,28h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
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 €6,32u Vorada 12-20x22 cm, col·locada a obraB00000001

 €3,50m3 Ferm de l'obra tractat i matxacat, utilitzat com a zahorraB000000111

 €71,55u Tapa i marc de fundicióB000001122

 €1,01m3 AiguaB0111000

 €18,12T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER A
FORMIGONS

B0311010

 €15,58m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U

 €6,02m3 Sòl seleccionat tipus 3 procedent de préstec, inclòs transport
a l'obra

B03DU104

 €80,56t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1B051U012

 €378,74t Betum asfàltic tipus B-60/70B055U001

 €576,95t Betum asfàltic modificat amb polímers, tipus BM-3cB055U010

 €0,41kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIB055U024

 €0,51kg Emulsió bituminosa catiònica al 65% de betum, tipus
ECR-2-m

B055U030

 €0,35kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus
ECR-1d

B055U320

 €70,62M3 FORMIGO HA-25, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 40 MM

B0608230

 €81,34m3 Formigó HA-25/P/20/IIa, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, apte per a classe d'exposició IIa, inclòs
transport a l'obra

B060R3C8

 €68,25m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U110

 €72,84m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

B060U310

 €62,92m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B064500C

 €88,90m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00

 €107,29m3 Morter mixt amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S,
calç i sorra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10

B071R010

 €89,99m3 Morter M-80B071UC01

 €1,63kg Filferro acer galvanitzatB0A12U00

 €1,13kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0
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 €1,21kg Clau acerB0A3UC10

 €0,60KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

B0B2A000

 €0,93kg Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, fins a 10 mm
de diàmetre

B0B3U001

 €47,37m Base de pou de registre.B0D21030

 €1,26m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

B0D7UC02

 €2,27l DesencofrantB0DZA000

 €1,40u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005

 €0,23U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR,
CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

B0F1D2A1

 €0,20u Totxana de 290x140x75 mm, categoria I, LD, segons la
norma UNE-EN 771-1

B0FA12N0

 €1,91KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER
PEÇA COMPOSTA, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT
SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I
PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR
AMB CARGOLS I GALVANITZAT

B44Z50B6

 €2,27kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

B8ZBU100

 €0,91kg Microesferes de vidreB8ZBUU01

 €4,16m Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2
sèrie 1a

B9651U05

 €4,55m Rigola prefabricada de formigó, de 30 cm d'amplada i 7 cm
de gruix

B975U002

 €5,18m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x2,5 cmB9E1U001

 €24,67t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o
intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta
asfàltica

B9H1U020

 €21,62t Mescla bituminosa en calent AC32 G, per a capa de base,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H1U120

 €25,64t Mescla bituminosa en calent AC22 S per a capa de trànsit,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H1U620

 €28,83t Mescla bituminosa en calent PA-16, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H3U815

 €5,14u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, a les dues cares, inclosos elements de
fixació

BBC1U175

 €40,78m Semibarrera prefabricada de formigó, tipus BHSPJ2/0a
(New Jersey o equivalent) amb perfil a una cara i l'altre
vertical, en mòduls de 2 m, inclòs transport a l'obra

BBM0U311
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 €57,58u Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

BBM1U101

 €97,14u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

BBM1U111

 €89,28u Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, d'indicacions
generals, carrils i serveis, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport

BBM1U142

 €286,49m2 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús
específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport

BBM1U150

 €241,33m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

BBM1U151

 €154,37m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, incloses brides i elements de fixació al
suport

BBM1U154

 €400,89m2 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, d'identificació de
carreteres, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport

BBM1U165

 €255,81m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant DG nivell 3, inclosos elements de fixació al suport

BBM1U252

 €21,92m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120a, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal C-120, elements de fixació,
material auxiliar i captafars

BBM21003

 €236,78u Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors,
pals tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes de reforç,
peça en angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars

BBM2U582

 €8,74m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit

BBMZU105

 €18,58m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
senyals de trànsit

BBMZU106

 €3,06m Tanca d'1,5 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 40x40 mm i 3 mm de diàmetre

BBP1U001

 €9,34u Pal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària, per a tanca
metàl·lica, inclòs part proporcional d'angle

BBPZU001

 €74,03u Bastiment i tapa D=60cm.BD5ZUC01
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 €52,13u Anell prefabricat de 100 cm de diàmetre i 100 cm d'alçària,
per a pou de registre

BDD1R010

 €76,74u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a
70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

BDD1R024

 €16,52m Tub de PVC, DN 315 mm, PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFA1R131

 €26,49m Tub de PVC, DN 400 mm, PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFA1R140

 €41,26m Tub de PVC, DN 500 mm, PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris.

BFA1R150

 €2,41m Tub rígid plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure
d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FPKU-H0
de Rehau o equivalent

BG210A2U

 €1,92m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix,
amb grau 7 de resistència al xoc, inclòs p.p. de peces
especials i accessoris

BG21U112

 €5,47m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
marcatge indeleble i material auxiliar necessari

BG31470U

 €4,52m Conductor de coure nu, unipolar d'1x70 mm2 BG38U070

 €0,14u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCBGW21000

 €0,33u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure
nus

BGW38000

 €308,47u Bàcul amb braç de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 10 m i
2.5 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5

BHM32NCA

 €166,42u Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 3 m i per acoblar amb
platina

BHM41D02

 €217,58u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de
vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 250
W, de preu superior, tancada

BHN33G30

 €38,94u Part proporcional d'accessoris per a bàculsBHWM3000

 €28,14m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec

BR345001

 €6,62kg Bioactivador microbiàBR34J000

 €6,89l Bioactivador procedent de fermentació enzimàticaBR34J001

 €3,13t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compostBR34U003

 €8,03kg Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100
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 €0,39kg Adob mineral sòlid de fons simple, no solubleBR3AU001

 €0,86kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GRBR3B6000

 €0,86kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar

BR3B6U00

 €0,83kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

BR3PAN00

 €5,21u Subministrament de Chamaerops humilis de 30-50 cm
d'alçària en C- 3 L

BR411002

 €0,54u Subministrament d'arbust tipus Tamarix sp, Cornus sp o
similars de 2 sabes (nº ram. 1r terç inferior mínim 3), en AF
300 cc 

BR4D2001

 €3,16u Subministrament d'arbust tipus Tamarix sp, Cornus sp o
similars de 60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior >3),
en C-3 L

BR4D2002

 €10,37u Subministrament d'arbust tipus Tamarix sp, Cornus sp o
similars de 80-100 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior
mínim 4), en C-10 L

BR4D2003

 €0,54u Subministrament de plantes aromàtiques o mates similars
de 2 sabes, Ø del coll de l'arrel mímim 2.5 mm i nº ram. 1r
terç inferior mínim 3, en AF mínim 250 cc

BR4G1001

 €0,32u Subministrament d'espècies tipus Sedum sp, Aptenia sp o
mesems en esqueix

BR4L0001

 €3,53kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament

BR4UJJ00

 €1,30u Tutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, inclosa
abraçadera per a la subjecció, posat en obra

BR821002

 €0,12u Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb xarxa
de dissuasió i 2 canyes de bambú de 60 cm i Ø 1 cm per a la
seva subjecció

BR823001

 €0,15u Protector forestal per a troncs d'arbres de 50 cm amb xarxa
de dissuasió i 2 canyes de bambú de 75 cm i Ø 1 cm per a la
seva subjecció

BR823002

 €0,87u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col·locat amb un mínim
de 2 grapes o piquetes.

BR824001

 €1,29u Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col·locat amb un mínim
de 2 grapes o piquetes.

BR824002
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 €4,26m2 Plantació de planta crassa en esqueix amb una densitat
mínima de 16 esqueixos/m2, inclòs el seu manteniment fins
la recepció de l'obra.

DR61001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02329/R 23,290000,001A0112000 =xCap de collah

1,75920/R 21,990000,080A012P000 =xOficial 1a jardinerh

1,97715/R 18,830000,105A0160000 =xPeóh

Subtotal... 3,75964 3,75964
Maquinària:

0,07848/R 39,240000,002C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

0,32008/R 40,010000,008C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 0,39856 0,39856
Materials:

0,096961,010000,096B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,09696 0,09696

COST DIRECTE 4,25516

4,25516COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,22u Plantació manual d'arbres o arbusts presentats en AF, en
clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de
base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra.

DR62001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02329/R 23,290000,001A0112000 =xCap de collah

0,06597/R 21,990000,003A012P000 =xOficial 1a jardinerh

1,56289/R 18,830000,083A0160000 =xPeóh

Subtotal... 1,65215 1,65215
Maquinària:

0,62784/R 39,240000,016C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

0,91980/R 45,990000,020C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 1,54764 1,54764
Materials:

0,024241,010000,024B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,02424 0,02424

COST DIRECTE 3,22403
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3,22403COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,09u Plantació manual d'arbres o arbusts en clot de plantació
0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de protector de base i forestal, tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra.

DR62002 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04658/R 23,290000,002A0112000 =xCap de collah

1,64925/R 21,990000,075A012P000 =xOficial 1a jardinerh

2,82450/R 18,830000,150A0160000 =xPeóh

Subtotal... 4,52033 4,52033
Maquinària:

0,31392/R 39,240000,008C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

0,22995/R 45,990000,005C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 0,54387 0,54387
Materials:

0,024241,010000,024B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,02424 0,02424

COST DIRECTE 5,08844

5,08844COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,42u Plantació manual d'arbres o arbusts amb clot de plantació
0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del clot, formació i revisió
escocell, instal·lació de protector de base, tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

DR62003 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02329/R 23,290000,001A0112000 =xCap de collah

2,63880/R 21,990000,120A012P000 =xOficial 1a jardinerh

4,82048/R 18,830000,256A0160000 =xPeóh

Subtotal... 7,48257 7,48257
Maquinària:

0,43164/R 39,240000,011C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

0,45990/R 45,990000,010C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 0,89154 0,89154
Materials:

0,045451,010000,045B0111000 =xAiguam3
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Subtotal... 0,04545 0,04545

COST DIRECTE 8,41956

8,41956COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €4,79m3 Base de tot-u amb restes de paviment de l'obra ja tractats,
estesa.

0011 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08384/R 23,290000,0036A0112000 =xCap de collah

0,13511/R 19,030000,0071A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,21895 0,21895
Maquinària:

0,42032/R 59,200000,0071C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,43906/R 61,840000,0071C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th

0,16556/R 45,990000,0036C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 1,02494 1,02494
Materials:

3,500003,500001,000B000000111 =xFerm de l'obra tractat i matxacat, utilitzat com a zahorram3

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 3,55050 3,55050

COST DIRECTE 4,79439

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,79439COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,12m Vorada de 12-20x22 cm, tipus C-7, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó (40x20cm) de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada.

003 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,77556/R 23,290000,0333A0112000 =xCap de collah

2,93127/R 21,990000,1333A0121000 =xOficial 1ah

3,67800/R 18,390000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,38483 7,38483
Maquinària:

0,34692/R 41,300000,0084C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,43151/R 51,370000,0084C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,22811/R 6,850000,0333CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 1,00654 1,00654
Materials:

6,320006,320001,000B00000001 =xVorada 12-20x22 cm, col·locada a obrau

4,5045068,250000,066B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

1,8669088,900000,021B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

0,856801,260000,680B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

m2
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0,045402,270000,020B0DZA000 =xDesencofrantl

0,140001,400000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 13,73360 13,73360

COST DIRECTE 22,12497

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,12497COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,43m2 Paredó recolzat divisori de 7,5 cm de gruix, de totxana de
29x14x7,5 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt
1:2:10

E614R030 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,97119/R 23,290000,0417A0112000 =xCap de collah

9,16323/R 21,990000,4167A0121000 =xOficial 1ah

3,83064/R 18,390000,2083A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,96506 13,96506
Materials:

0,96561107,290000,009B071R010 =xMorter mixt amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S,
calç i sorra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10

m3

4,500200,2000022,501B0FA12N0 =xTotxana de 290x140x75 mm, categoria I, LD, segons la
norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 5,46581 5,46581

COST DIRECTE 19,43087

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,43087COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €416,95U ARQUETA DE VORERA TIPUS C, PER A PRISMA
TRONCAL I PERIMETRAL ELÈCTRIC, LA FORMACIÓ DE
LA QUAL CONSISTEIX EN LA INTERRUPCIÓ DEL
FORMIGONAT DEL PRISMA I REBLERT DE LA RASA
AMB SORRA EN UNA LONGITUD DE 2,00 M PER SOTA
EL FORMIGÓ DE LA BASE DEL PANOT, AMB PARETS
DE MAÓ CALAT DE 14 CM DE GRUIX I SOLERA DE
FORMIGÓ DE 20 CM DE GRUIX; LA SITUACIÓ DE
L'ARQUETA QUEDARÀ MARCADA EN EL PAVIMENT DE
VORERA (PANOT) MITJANÇANT UN MARC DE XAPA
D'ACER GALVANITZAT; TOT INCLÒS I TOTALMENT
ACABADA, SEGONS PLÀNOLS.

FDK3TY92 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

87,96000/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

81,76000/R 20,440004,000A013N000 =xAJUDANT OBRA PÚBLICAH

Subtotal... 169,72000 169,72000
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Maquinària:

24,15200/R 60,380000,400C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

8,53300/R 12,190000,700C133A030 =xPICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KGH

46,00000/R 46,000001,000C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 78,68500 78,68500
Materials:

39,8640018,120002,200B0311010 =xSORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER A
FORMIGONS

T

28,6011070,620000,405B0608230 =xFORMIGO HA-25, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 40 MM

M3

20,910000,6000034,850B0B2A000 =xACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

KG

66,240000,23000288,000B0F1D2A1 =xMAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR,
CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

U

9,530901,910004,990B44Z50B6 =xACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER
PEÇA COMPOSTA, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT
SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I
PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR
AMB CARGOLS I GALVANITZAT

KG

Subtotal... 165,14600 165,14600

3,394402,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 416,94540

0,00%DESPESES INDIRECTES

416,94540COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €163,78U BOCA DE REG TIPUS BARCELONA DE 40 MM A ROSCA,
AMB TRONETA I TAPA SOLIDÀRIA DE FOSA,
MECANISMES DE BRONZE

FJS1UM40 Rend.: 1,000P- 5

 €252,44U CONNEXIÓ DE XARXA DE REG A XARXA EXISTENTFJSZU002 Rend.: 1,000P- 6

 €13,59m3 Descontrucció d'edificació, mesurat en volum aparent,
inclosa la coberta, solera i massís, classificació dels residus
d'enderroc, càrrega i transport a abocador especific o centre
de reciclatge, inclòs cànon d'abocament

G214U010 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,09950/R 21,990000,050A0121000 =xOficial 1ah

2,85450/R 19,030000,150A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,95400 3,95400
Maquinària:

3,63350/R 72,670000,050C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

3,33250/R 66,650000,050C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

2,56850/R 51,370000,050C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,05265/R 10,530000,005C1RA2500 =xSubministrament i recollida de residus inerts o no especials
amb contenidor metàl.lic de 5 m3 de capacitat

m3

0,04688/R 3,750000,0125C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich



Pressupost

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15Data: 23/05/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 9,63403 9,63403

COST DIRECTE 13,58803

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,58803COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,68m3 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G214U025 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,16450/R 23,290000,050A0112000 =xCap de collah

9,51500/R 19,030000,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 10,67950 10,67950
Maquinària:

18,16750/R 72,670000,250C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

4,71250/R 18,850000,250C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

h

0,83313/R 66,650000,0125C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

1,28425/R 51,370000,025C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 24,99738 24,99738

COST DIRECTE 35,67688

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,67688COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,79m3 Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G214U030 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,77556/R 23,290000,0333A0112000 =xCap de collah

6,34270/R 19,030000,3333A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 7,11826 7,11826
Maquinària:

12,11409/R 72,670000,1667C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

3,14230/R 18,850000,1667C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

h

0,55320/R 66,650000,0083C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,85788/R 51,370000,0167C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 16,66747 16,66747



Pressupost

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16Data: 23/05/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 23,78573

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,78573COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,48m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó,
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G219U010 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16536/R 23,290000,0071A0112000 =xCap de collah

1,35874/R 19,030000,0714A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,52410 1,52410
Maquinària:

2,01455/R 56,430000,0357C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

0,67295/R 18,850000,0357C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

h

0,11997/R 66,650000,0018C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,14764/R 41,010000,0036C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 2,95511 2,95511

COST DIRECTE 4,47921

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,47921COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,27m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó,
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G219U020 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23290/R 23,290000,010A0112000 =xCap de collah

1,90300/R 19,030000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,13590 2,13590
Maquinària:

2,82150/R 56,430000,050C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

0,94250/R 18,850000,050C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

h

0,16663/R 66,650000,0025C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,20505/R 41,010000,005C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 4,13568 4,13568
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COST DIRECTE 6,27158

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,27158COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,94m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G219U030 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,29113/R 23,290000,0125A0112000 =xCap de collah

1,18938/R 19,030000,0625A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,48051 1,48051
Maquinària:

3,52688/R 56,430000,0625C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

0,41990/R 66,650000,0063C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,51263/R 41,010000,0125C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 4,45941 4,45941

COST DIRECTE 5,93992

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,93992COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,52m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G219U040 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22126/R 23,290000,0095A0112000 =xCap de collah

0,90583/R 19,030000,0476A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,12709 1,12709
Maquinària:

2,68607/R 56,430000,0476C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

0,31992/R 66,650000,0048C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,38960/R 41,010000,0095C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 3,39559 3,39559

COST DIRECTE 4,52268

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,52268COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €5,43m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses
o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària

G219U100 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,58225/R 23,290000,025A0112000 =xCap de collah

2,74875/R 21,990000,125A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 3,33100 3,33100
Maquinària:

2,09500/R 16,760000,125C110U075 =xEquip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarh

Subtotal... 2,09500 2,09500

COST DIRECTE 5,42600

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,42600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,34m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses,
inclòs càrrega mecànica o manual i transport dels materials
resultants a la central per a reciclat de la mescla, inclosa la
neteja de la superfície

G219U202 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,00466/R 23,290000,0002A0112000 =xCap de collah

0,01539/R 21,990000,0007A0121000 =xOficial 1ah

0,02474/R 19,030000,0013A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,04479 0,04479
Maquinària:

0,07387/R 105,530000,0007C110U085 =xFresadora de pavimenth

0,03749/R 53,560000,0007C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth

0,15504/R 77,520000,002C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,02877/R 41,100000,0007C170E00U =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,29517 0,29517

COST DIRECTE 0,33996

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,33996COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,33m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador
de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus
BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs part proporcional de suports

G21B1002 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11179/R 23,290000,0048A0112000 =xCap de collah

0,52336/R 21,990000,0238A0121000 =xOficial 1ah
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0,90583/R 19,030000,0476A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,54098 1,54098
Maquinària:

0,77041/R 64,740000,0119C131U015 =xExcavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

h

0,93391/R 39,240000,0238C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

0,08925/R 3,750000,0238C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 1,79357 1,79357

COST DIRECTE 3,33455

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,33455COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,71u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal
vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

G21B3002 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,16450/R 23,290000,050A0112000 =xCap de collah

5,49750/R 21,990000,250A0121000 =xOficial 1ah

9,51500/R 19,030000,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,17700 16,17700
Maquinària:

4,71250/R 18,850000,250C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

h

2,45250/R 39,240000,0625C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

10,42750/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,93750/R 3,750000,250C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 18,53000 18,53000

COST DIRECTE 34,70700

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,70700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,68m2 Desmuntatge, càrrega i transport de cartell publicitari, inclòs
part proporcional de suports i demolició de fonamentacions,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

G21B3012 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,86320/R 23,290000,080A0112000 =xCap de collah

8,79600/R 21,990000,400A0121000 =xOficial 1ah

7,61200/R 19,030000,400A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,27120 18,27120
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Maquinària:

7,26700/R 72,670000,100C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

4,13000/R 41,300000,100C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

3,92400/R 39,240000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

8,34200/R 41,710000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,75000/R 3,750000,200C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 24,41300 24,41300

COST DIRECTE 42,68420

0,00%DESPESES INDIRECTES

42,68420COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,68m2 Desmuntatge, càrrega i transport a abocador de cartell
publicitari, sense incloure suports

G21B3014 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,93160/R 23,290000,040A0112000 =xCap de collah

8,79600/R 21,990000,400A0121000 =xOficial 1ah

7,61200/R 19,030000,400A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 17,33960 17,33960
Maquinària:

8,34200/R 41,710000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 8,34200 8,34200

COST DIRECTE 25,68160

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,68160COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,90u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G21H0002 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,49350/R 23,290000,150A0112000 =xCap de collah

10,99500/R 21,990000,500A0121000 =xOficial 1ah

19,03000/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 33,51850 33,51850
Maquinària:

5,64300/R 56,430000,100C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

4,70500/R 47,050000,100C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
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3,92400/R 39,240000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

4,17100/R 41,710000,100C1503U10 =xCamió grua de 5 th

5,06500/R 50,650000,100C1504U01 =xCamió cistella de 10 a 20 m d'alçàriah

1,87500/R 3,750000,500C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 25,38300 25,38300

COST DIRECTE 58,90150

0,00%DESPESES INDIRECTES

58,90150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,57u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G21R0002 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,93160/R 23,290000,040A0112000 =xCap de collah

4,39800/R 21,990000,200A0121000 =xOficial 1ah

7,35600/R 18,390000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,68560 12,68560
Maquinària:

9,41000/R 47,050000,200C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

10,27400/R 51,370000,200C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

9,68800/R 48,440000,200C1503U20 =xCamió grua de 10 th

0,51000/R 2,550000,200C200U001 =xMotoserra per a la tala d'arbresh

Subtotal... 29,88200 29,88200

COST DIRECTE 42,56760

0,00%DESPESES INDIRECTES

42,56760COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,46m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G221U010 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06288/R 23,290000,0027A0112000 =xCap de collah

0,26071/R 19,030000,0137A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,32359 0,32359
Maquinària:

0,73377/R 53,560000,0137C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth

1,40754/R 51,370000,0274C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 2,14131 2,14131
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COST DIRECTE 2,46490

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,46490COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,80m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G221U115 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06288/R 23,290000,0027A0112000 =xCap de collah

0,15795/R 19,030000,0083A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,22083 0,22083
Maquinària:

0,60316/R 72,670000,0083C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

1,22574/R 147,680000,0083C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

h

0,65461/R 159,660000,0041C131U063 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-10)h

2,09436/R 84,450000,0248C1501U03 =xCamió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)h

Subtotal... 4,57787 4,57787

COST DIRECTE 4,79870

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,79870COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,23m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G222U102 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27715/R 23,290000,0119A0112000 =xCap de collah

0,45291/R 19,030000,0238A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,73006 0,73006
Maquinària:

0,43602/R 72,670000,006C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

1,39325/R 58,540000,0238C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

3,66782/R 51,370000,0714C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 5,49709 5,49709
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COST DIRECTE 6,22715

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,22715COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,89m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G222U105 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,48443/R 23,290000,0208A0112000 =xCap de collah

0,79355/R 19,030000,0417A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,27798 1,27798
Maquinària:

1,81675/R 72,670000,025C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

2,44112/R 58,540000,0417C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

5,35275/R 51,370000,1042C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 9,61062 9,61062

COST DIRECTE 10,88860

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,88860COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,65m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no
classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a
la vora

G222U200 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

49,65300/R 18,390002,700A0140000 =xManobreh

Subtotal... 49,65300 49,65300

COST DIRECTE 49,65300

0,00%DESPESES INDIRECTES

49,65300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,30m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G226U030 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,02795/R 23,290000,0012A0112000 =xCap de collah

0,11228/R 19,030000,0059A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,14023 0,14023
Maquinària:

0,41914/R 71,040000,0059C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,17168/R 59,200000,0029C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,40509/R 68,660000,0059C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,11603/R 40,010000,0029C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,11194 1,11194
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,05050 0,05050

COST DIRECTE 1,30267

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,30267COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,70m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, 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

G227U120 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03959/R 23,290000,0017A0112000 =xCap de collah

0,12321/R 18,390000,0067A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,16280 0,16280
Maquinària:

0,47597/R 71,040000,0067C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,19536/R 59,200000,0033C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,46002/R 68,660000,0067C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,13203/R 40,010000,0033C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,26338 1,26338
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

7,224006,020001,200B03DU104 =xSòl seleccionat tipus 3 procedent de préstec, inclòs transport
a l'obra

m3

Subtotal... 7,27450 7,27450

COST DIRECTE 8,70068

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,70068COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €0,22m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no
boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G22DU010 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,00699/R 23,290000,0003A0112000 =xCap de collah

0,02474/R 19,030000,0013A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,03173 0,03173
Maquinària:

0,08665/R 66,650000,0013C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,10253/R 41,010000,0025C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 0,18918 0,18918

COST DIRECTE 0,22091

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,22091COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,99m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric 

G921U020 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08384/R 23,290000,0036A0112000 =xCap de collah

0,13511/R 19,030000,0071A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,21895 0,21895
Maquinària:

0,42032/R 59,200000,0071C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,43906/R 61,840000,0071C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th

0,16556/R 45,990000,0036C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 1,02494 1,02494
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

18,6960015,580001,200B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3

Subtotal... 18,74650 18,74650

COST DIRECTE 19,99039

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,99039COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €20,24m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó (35x20cm) de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada

G9650005 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,77556/R 23,290000,0333A0112000 =xCap de collah

2,93127/R 21,990000,1333A0121000 =xOficial 1ah

3,67800/R 18,390000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,38483 7,38483
Maquinària:

0,34692/R 41,300000,0084C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,43151/R 51,370000,0084C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,06494/R 1,950000,0333C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,22811/R 6,850000,0333CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 1,07148 1,07148
Materials:

4,5045068,250000,066B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

1,8669088,900000,021B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

0,856801,260000,680B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

m2

0,045402,270000,020B0DZA000 =xDesencofrantl

0,140001,400000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

4,368004,160001,050B9651U05 =xPeça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2
sèrie 1a

m

Subtotal... 11,78160 11,78160

COST DIRECTE 20,23791

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,23791COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,93m Rigola prefabricada de formigó de 30 cm d'amplada i 7 cm
de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

G975U020 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42388/R 23,290000,0182A0112000 =xCap de collah

1,59867/R 21,990000,0727A0121000 =xOficial 1ah

2,00635/R 18,390000,1091A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,02890 4,02890
Maquinària:

0,30149/R 41,300000,0073C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
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0,37500/R 51,370000,0073C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,18770/R 41,710000,0045C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0,86419 0,86419
Materials:

0,0805680,560000,001B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t

5,4600068,250000,080B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,6223088,900000,007B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

0,022702,270000,010B0DZA000 =xDesencofrantl

0,070001,400000,050B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

4,777504,550001,050B975U002 =xRigola prefabricada de formigó, de 30 cm d'amplada i 7 cm
de gruix

m

Subtotal... 11,03306 11,03306

COST DIRECTE 15,92615

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,92615COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,16m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm,
inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients

G9E1U010 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,89667/R 23,290000,0385A0112000 =xCap de collah

3,38206/R 21,990000,1538A0121000 =xOficial 1ah

4,95059/R 18,390000,2692A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,22932 9,22932
Maquinària:

0,79296/R 41,300000,0192C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,24691/R 12,860000,0192C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,80083/R 41,710000,0192C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 1,84070 1,84070
Materials:

0,1611280,560000,002B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t

6,8250068,250000,100B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

2,6670088,900000,030B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

5,439005,180001,050B9E1U001 =xRajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x2,5 cmm2

Subtotal... 15,09212 15,09212

COST DIRECTE 26,16214

0,00%DESPESES INDIRECTES
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26,16214COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,89t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa
de base o intermitja, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

G9H1U020 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19098/R 23,290000,0082A0112000 =xCap de collah

0,36064/R 21,990000,0164A0121000 =xOficial 1ah

0,62418/R 19,030000,0328A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,17580 1,17580
Maquinària:

4,44965/R 77,520000,0574C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,47503/R 57,930000,0082C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,54268/R 66,180000,0082C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,57416/R 70,020000,0082C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 6,04152 6,04152
Materials:

24,6700024,670001,000B9H1U020 =xMescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o
intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta
asfàltica

t

Subtotal... 24,67000 24,67000

COST DIRECTE 31,88732

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,88732COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,84t Mescla bituminosa en calent AC32 base B60/70 G, per a
capa de base, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

G9H1U120 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19098/R 23,290000,0082A0112000 =xCap de collah

0,36064/R 21,990000,0164A0121000 =xOficial 1ah

0,62418/R 19,030000,0328A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,17580 1,17580
Maquinària:

4,44965/R 77,520000,0574C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,47503/R 57,930000,0082C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,54268/R 66,180000,0082C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,57416/R 70,020000,0082C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 6,04152 6,04152
Materials:
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21,6200021,620001,000B9H1U120 =xMescla bituminosa en calent AC32 G, per a capa de base,

inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
t

Subtotal... 21,62000 21,62000

COST DIRECTE 28,83732

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,83732COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,86t Mescla bituminosa en calent AC22 surf B60/70 S, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum

G9H1U620 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19098/R 23,290000,0082A0112000 =xCap de collah

0,36064/R 21,990000,0164A0121000 =xOficial 1ah

0,62418/R 19,030000,0328A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,17580 1,17580
Maquinària:

4,44965/R 77,520000,0574C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,47503/R 57,930000,0082C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,54268/R 66,180000,0082C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,57416/R 70,020000,0082C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 6,04152 6,04152
Materials:

25,6400025,640001,000B9H1U620 =xMescla bituminosa en calent AC22 S per a capa de trànsit,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

t

Subtotal... 25,64000 25,64000

COST DIRECTE 32,85732

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,85732COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,46t Mescla bituminosa en calent PA-16 BM-3c, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum

G9H3U815 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22824/R 23,290000,0098A0112000 =xCap de collah

0,43100/R 21,990000,0196A0121000 =xOficial 1ah

0,74598/R 19,030000,0392A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,40522 1,40522
Maquinària:

5,31787/R 77,520000,0686C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,56771/R 57,930000,0098C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,64856/R 66,180000,0098C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
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0,68620/R 70,020000,0098C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 7,22034 7,22034
Materials:

28,8300028,830001,000B9H3U815 =xMescla bituminosa en calent PA-16, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica

t

Subtotal... 28,83000 28,83000

COST DIRECTE 37,45556

0,00%DESPESES INDIRECTES

37,45556COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €378,74t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesG9HA0010 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

378,74000378,740001,000B055U001 =xBetum asfàltic tipus B-60/70t

Subtotal... 378,74000 378,74000

COST DIRECTE 378,74000

0,00%DESPESES INDIRECTES

378,74000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €576,95t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a
mescles bituminoses

G9HA0020 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

576,95000576,950001,000B055U010 =xBetum asfàltic modificat amb polímers, tipus BM-3ct

Subtotal... 576,95000 576,95000

COST DIRECTE 576,95000

0,00%DESPESES INDIRECTES

576,95000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,61m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIG9J1U010 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03738/R 21,990000,0017A0121000 =xOficial 1ah

0,03235/R 19,030000,0017A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,06973 0,06973
Maquinària:

0,05219/R 30,700000,0017C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
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Subtotal... 0,05219 0,05219
Materials:

0,492000,410001,200B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIkg

Subtotal... 0,49200 0,49200

COST DIRECTE 0,61392

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,61392COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,41m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per
a microaglomerat sobre ferm nou

G9J1U030 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03079/R 21,990000,0014A0121000 =xOficial 1ah

0,02664/R 19,030000,0014A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,05743 0,05743
Maquinària:

0,04298/R 30,700000,0014C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

0,05754/R 41,100000,0014C170E00U =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,10052 0,10052
Materials:

0,255000,510000,500B055U030 =xEmulsió bituminosa catiònica al 65% de betum, tipus
ECR-2-m

kg

Subtotal... 0,25500 0,25500

COST DIRECTE 0,41295

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,41295COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,37m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-1d sobre ferm nou

G9J1U320 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03079/R 21,990000,0014A0121000 =xOficial 1ah

0,02664/R 19,030000,0014A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,05743 0,05743
Maquinària:

0,04298/R 30,700000,0014C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

0,05754/R 41,100000,0014C170E00U =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,10052 0,10052
Materials:

0,210000,350000,600B055U320 =xEmulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus
ECR-1d

kg
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,21000 0,21000

COST DIRECTE 0,36795

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,36795COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,53m Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer
galvanitzat, inclòs excavació i fonament d'ancoratge

GAR1U010 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,46580/R 23,290000,020A0112000 =xCap de collah

2,19900/R 21,990000,100A0121000 =xOficial 1ah

0,36780/R 18,390000,020A0140000 =xManobreh

1,90300/R 19,030000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,93560 4,93560
Maquinària:

1,17625/R 47,050000,025C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

0,78480/R 39,240000,020C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

0,09750/R 1,950000,050C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,43200/R 17,280000,025CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 2,49055 2,49055
Materials:

2,0475068,250000,030B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,326001,630000,200B0A12U00 =xFilferro acer galvanitzatkg

3,060003,060001,000BBP1U001 =xTanca d'1,5 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 40x40 mm i 3 mm de diàmetre

m

4,670009,340000,500BBPZU001 =xPal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària, per a tanca
metàl·lica, inclòs part proporcional d'angle

u

Subtotal... 10,10350 10,10350

COST DIRECTE 17,52965

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,52965COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,84m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120a, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de
perfil C-120 cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

GB2A1003 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,93160/R 23,290000,040A0112000 =xCap de collah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,75920/R 21,990000,080A0121000 =xOficial 1ah

1,52240/R 19,030000,080A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,21320 4,21320
Maquinària:

0,83420/R 41,710000,020C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,31240/R 7,810000,040C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

1,21600/R 30,400000,040C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh

0,12760/R 3,190000,040C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

0,21520/R 5,380000,040CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 2,70540 2,70540
Materials:

21,9200021,920001,000BBM21003 =xBarrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120a, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal C-120, elements de fixació,
material auxiliar i captafars

m

Subtotal... 21,92000 21,92000

COST DIRECTE 28,83860

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,83860COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €396,54u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament
en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm
o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça
en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

GB2AU582 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,52744/R 23,290000,6667A0112000 =xCap de collah

29,31927/R 21,990001,3333A0121000 =xOficial 1ah

25,37270/R 19,030001,3333A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 70,21941 70,21941
Maquinària:

31,36824/R 47,050000,6667C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

13,07869/R 39,240000,3333C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

13,90194/R 41,710000,3333C1503U10 =xCamió grua de 5 th

5,20693/R 7,810000,6667C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

20,26768/R 30,400000,6667C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh

2,12677/R 3,190000,6667C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

3,58685/R 5,380000,6667CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 89,53710 89,53710
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
236,78000236,780001,000BBM2U582 =xExtrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat

metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors,
pals tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes de reforç,
peça en angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars

u

Subtotal... 236,78000 236,78000

COST DIRECTE 396,53651

0,00%DESPESES INDIRECTES

396,53651COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,56m Barrera de seguretat simple, prefabricada de formigó, tipus
BHSPJ2/0a (New Jersey o equivalent), amb perfil a una cara
i l'altre vertical, en mòduls de 2 m, de dimensions i detalls
segons plànols, totalment col·locada

GB2CU011 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,35867/R 23,290000,0154A0112000 =xCap de collah

3,38206/R 21,990000,1538A0121000 =xOficial 1ah

2,82838/R 18,390000,1538A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,56911 6,56911
Maquinària:

3,20750/R 41,710000,0769C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 3,20750 3,20750
Materials:

40,7800040,780001,000BBM0U311 =xSemibarrera prefabricada de formigó, tipus BHSPJ2/0a (New
Jersey o equivalent) amb perfil a una cara i l'altre vertical, en
mòduls de 2 m, inclòs transport a l'obra

m

Subtotal... 40,78000 40,78000

COST DIRECTE 50,55661

0,00%DESPESES INDIRECTES

50,55661COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,49m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

GBA1U010 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03261/R 23,290000,0014A0112000 =xCap de collah

0,09016/R 21,990000,0041A0121000 =xOficial 1ah

0,05138/R 19,030000,0027A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,17415 0,17415
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:

0,01093/R 7,810000,0014C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

0,05309/R 37,920000,0014C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah

Subtotal... 0,06402 0,06402
Materials:

0,204302,270000,090B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

kg

0,043680,910000,048B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,24798 0,24798

COST DIRECTE 0,48615

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,48615COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,56m 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.

GBA1U020 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02562/R 23,290000,0011A0112000 =xCap de collah

0,07257/R 21,990000,0033A0121000 =xOficial 1ah

0,04187/R 19,030000,0022A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,14006 0,14006
Maquinària:

0,00859/R 7,810000,0011C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

0,04171/R 37,920000,0011C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah

Subtotal... 0,05030 0,05030
Materials:

0,306452,270000,135B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

kg

0,065520,910000,072B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,37197 0,37197

COST DIRECTE 0,56233

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,56233COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,06m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

GBA1U040 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,04192/R 23,290000,0018A0112000 =xCap de collah

0,12095/R 21,990000,0055A0121000 =xOficial 1ah

0,06851/R 19,030000,0036A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,23138 0,23138
Maquinària:

0,01406/R 7,810000,0018C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

0,06826/R 37,920000,0018C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah

Subtotal... 0,08232 0,08232
Materials:

0,612902,270000,270B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

kg

0,131040,910000,144B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,74394 0,74394

COST DIRECTE 1,05764

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,05764COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,49m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

GBA1U050 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06754/R 23,290000,0029A0112000 =xCap de collah

0,19131/R 21,990000,0087A0121000 =xOficial 1ah

0,11037/R 19,030000,0058A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,36922 0,36922
Maquinària:

0,02265/R 7,810000,0029C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

0,10997/R 37,920000,0029C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah

Subtotal... 0,13262 0,13262
Materials:

0,817202,270000,360B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

kg

0,174720,910000,192B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,99192 0,99192

COST DIRECTE 1,49376

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,49376COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €11,13m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el
paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge

GBA31001 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,16450/R 23,290000,050A0112000 =xCap de collah

3,29850/R 21,990000,150A0121000 =xOficial 1ah

1,90300/R 19,030000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,36600 6,36600
Maquinària:

0,39050/R 7,810000,050C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

1,89600/R 37,920000,050C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah

Subtotal... 2,28650 2,28650
Materials:

2,043002,270000,900B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

kg

0,436800,910000,480B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 2,47980 2,47980

COST DIRECTE 11,13230

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,13230COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €70,57u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

GBB1U101 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,49750/R 21,990000,250A0121000 =xOficial 1ah

4,88250/R 19,530000,250A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 10,38000 10,38000
Maquinària:

2,60688/R 41,710000,0625C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,60688 2,60688
Materials:

57,5800057,580001,000BBM1U101 =xPlaca triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

u

Subtotal... 57,58000 57,58000

COST DIRECTE 70,56688

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

70,56688COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €111,00u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

GBB1U111 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,86473/R 21,990000,2667A0121000 =xOficial 1ah

5,20865/R 19,530000,2667A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 11,07338 11,07338
Maquinària:

2,78206/R 41,710000,0667C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,78206 2,78206
Materials:

97,1400097,140001,000BBM1U111 =xPlaca circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

u

Subtotal... 97,14000 97,14000

COST DIRECTE 110,99544

0,00%DESPESES INDIRECTES

110,99544COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €103,14u Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, per a senyals de
trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i
serveis (S-100/S-126, S-900 i S-910), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

GBB1U142 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,86473/R 21,990000,2667A0121000 =xOficial 1ah

5,20865/R 19,530000,2667A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 11,07338 11,07338
Maquinària:

2,78206/R 41,710000,0667C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,78206 2,78206
Materials:

89,2800089,280001,000BBM1U142 =xPlaca d'acer galvanitzat de 60x90 cm, d'indicacions
generals, carrils i serveis, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport

u

Subtotal... 89,28000 89,28000

COST DIRECTE 103,13544

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

103,13544COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €344,21m2 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

GBB1U150 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,43309/R 21,990001,1111A0121000 =xOficial 1ah

21,69978/R 19,530001,1111A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 46,13287 46,13287
Maquinària:

11,58704/R 41,710000,2778C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 11,58704 11,58704
Materials:

286,49000286,490001,000BBM1U150 =xPlaca d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús
específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport

m2

Subtotal... 286,49000 286,49000

COST DIRECTE 344,20991

0,00%DESPESES INDIRECTES

344,20991COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €274,85m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

GBB1U151 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,18795/R 21,990000,6452A0121000 =xOficial 1ah

12,60076/R 19,530000,6452A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 26,78871 26,78871
Maquinària:

6,72782/R 41,710000,1613C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 6,72782 6,72782
Materials:

241,33000241,330001,000BBM1U151 =xPlaca d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

m2

Subtotal... 241,33000 241,33000
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 274,84653

0,00%DESPESES INDIRECTES

274,84653COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €169,00m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50
m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

GBB1U154 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,19458/R 21,990000,2817A0121000 =xOficial 1ah

5,50160/R 19,530000,2817A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 11,69618 11,69618
Maquinària:

2,93638/R 41,710000,0704C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,93638 2,93638
Materials:

154,37000154,370001,000BBM1U154 =xPlaca o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, incloses brides i elements de fixació al
suport

m2

Subtotal... 154,37000 154,37000

COST DIRECTE 169,00256

0,00%DESPESES INDIRECTES

169,00256COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €549,31m2 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: identificació de carreteres (S-400/S-460),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

GBB1U160 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

62,82763/R 21,990002,8571A0121000 =xOficial 1ah

55,79916/R 19,530002,8571A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 118,62679 118,62679
Maquinària:

29,79345/R 41,710000,7143C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 29,79345 29,79345
Materials:
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400,89000400,890001,000BBM1U165 =xPlaca d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, d'identificació de

carreteres, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport

m2

Subtotal... 400,89000 400,89000

COST DIRECTE 549,31024

0,00%DESPESES INDIRECTES

549,31024COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €277,01m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant DG nivell 3, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

GBB1U252 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,97632/R 21,990000,4082A0121000 =xOficial 1ah

7,97215/R 19,530000,4082A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 16,94847 16,94847
Maquinària:

4,25442/R 41,710000,102C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 4,25442 4,25442
Materials:

255,81000255,810001,000BBM1U252 =xPlaca d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant DG nivell 3, inclosos elements de fixació al suport

m2

Subtotal... 255,81000 255,81000

COST DIRECTE 277,01289

0,00%DESPESES INDIRECTES

277,01289COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,53u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació

GBBZU001 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,32927/R 21,990000,3333A0121000 =xOficial 1ah

6,34270/R 19,030000,3333A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 13,67197 13,67197
Maquinària:

3,91927/R 47,050000,0833C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

2,78206/R 41,710000,0667C1503U10 =xCamió grua de 5 th
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Subtotal... 6,70133 6,70133
Materials:

8,1900068,250000,120B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

27,968008,740003,200BBMZU105 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit

m

Subtotal... 36,15800 36,15800

COST DIRECTE 56,53130

0,00%DESPESES INDIRECTES

56,53130COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €99,03u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació

GBBZU005 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,79600/R 21,990000,400A0121000 =xOficial 1ah

7,61200/R 19,030000,400A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,40800 16,40800
Maquinària:

4,70500/R 47,050000,100C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

3,33680/R 41,710000,080C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 8,04180 8,04180
Materials:

9,5550068,250000,140B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

65,0300018,580003,500BBMZU106 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
senyals de trànsit

m

Subtotal... 74,58500 74,58500

COST DIRECTE 99,03480

0,00%DESPESES INDIRECTES

99,03480COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €118,15u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a la col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i col·locació

GBBZU006 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,79600/R 21,990000,400A0121000 =xOficial 1ah

7,61200/R 19,030000,400A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,40800 16,40800
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Maquinària:

4,70500/R 47,050000,100C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

3,33680/R 41,710000,080C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 8,04180 8,04180
Materials:

11,9437568,250000,175B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

81,7520018,580004,400BBMZU106 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
senyals de trànsit

m

Subtotal... 93,69575 93,69575

COST DIRECTE 118,14555

0,00%DESPESES INDIRECTES

118,14555COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,99u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, a dues cares, totalment col·locat

GBC1U175 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,62946/R 21,990000,0741A0121000 =xOficial 1ah

1,44717/R 19,530000,0741A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 3,07663 3,07663
Maquinària:

0,77164/R 41,710000,0185C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0,77164 0,77164
Materials:

5,140005,140001,000BBC1U175 =xCaptafars de prisma per a calçades, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, a les dues cares, inclosos elements de
fixació

u

Subtotal... 5,14000 5,14000

COST DIRECTE 8,98827

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,98827COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,43m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m
de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió,
inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants

GD57U515 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,29113/R 23,290000,0125A0112000 =xCap de collah

1,83177/R 21,990000,0833A0121000 =xOficial 1ah
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1,62685/R 19,530000,0833A013U001 =xAjudanth

0,79355/R 19,030000,0417A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,54330 4,54330
Maquinària:

0,46837/R 56,430000,0083C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

1,56677/R 47,050000,0333C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

0,57346/R 55,140000,0104C133U001 =xMotoanivelladora de 125 hph

0,85301/R 41,010000,0208C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 3,46161 3,46161
Materials:

12,4215068,250000,182B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,028251,130000,025B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg

0,090751,210000,075B0A3UC10 =xClau acerkg

35,5275047,370000,750B0D21030 =xBase de pou de registre.m

0,302401,260000,240B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

m2

0,056752,270000,025B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 48,42715 48,42715

COST DIRECTE 56,43206

0,00%DESPESES INDIRECTES

56,43206COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €279,60u 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 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols

GD5JU010 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,82250/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

54,97500/R 21,990002,500A0121000 =xOficial 1ah

23,78750/R 19,030001,250A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 84,58500 84,58500
Maquinària:

13,03438/R 41,710000,3125C1503U10 =xCamió grua de 5 th

4,87500/R 1,950002,500C1700006 =xVibrador intern de formigóh

21,60000/R 17,280001,250CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 39,50938 39,50938
Materials:

76,4820072,840001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

1,7998089,990000,020B071UC01 =xMorter M-80m3

0,423501,210000,350B0A3UC10 =xClau acerkg
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2,772001,260002,200B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10

usos
m2

74,0300074,030001,000BD5ZUC01 =xBastiment i tapa D=60cm.u

Subtotal... 155,50730 155,50730

COST DIRECTE 279,60168

0,00%DESPESES INDIRECTES

279,60168COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €420,25u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària,
prefabricat de formigó, segons norma ASTM, incloent solera
de 1,20x1,20 m i 15 cm de gruix de formigó HA-25/P/20/IIa,
armada amb malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 T
de 15x15 cm i 8 mm de gruix, anell d'entroncament amb
tubs principals i secundaris, con de reducció de 100 cm a 70
cm, segellat de junts amb morter, segons plànols, sense
bastiment, tapa, ni graons

GDD1R010 Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,70494/R 23,290000,4167A0112000 =xCap de collah

73,29927/R 21,990003,3333A0121000 =xOficial 1ah

63,43270/R 19,030003,3333A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 146,43691 146,43691
Maquinària:

24,32944/R 41,710000,5833C1503U10 =xCamió grua de 5 th

3,25007/R 1,950001,6667C1700006 =xVibrador intern de formigóh

14,39942/R 17,280000,8333CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 41,97893 41,97893
Materials:

71,5500071,550001,000B000001122 =xTapa i marc de fundicióu

19,5216081,340000,240B060R3C8 =xFormigó HA-25/P/20/IIa, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, apte per a classe d'exposició IIa, inclòs
transport a l'obra

m3

4,4995089,990000,050B071UC01 =xMorter M-80m3

7,393500,930007,950B0B3U001 =xMalla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, fins a 10 mm
de diàmetre

kg

52,1300052,130001,000BDD1R010 =xAnell prefabricat de 100 cm de diàmetre i 100 cm d'alçària,
per a pou de registre

u

76,7400076,740001,000BDD1R024 =xCon prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 70
cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

u

Subtotal... 231,83460 231,83460

COST DIRECTE 420,25044

0,00%DESPESES INDIRECTES

420,25044COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €31,03m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub
rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació,
dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

GDG3U006 Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,43785/R 23,290000,0188A0112000 =xCap de collah

2,74875/R 21,990000,125A0121000 =xOficial 1ah

2,29875/R 18,390000,125A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,48535 5,48535
Maquinària:

1,29269/R 41,300000,0313C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,28358/R 9,060000,0313C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah

0,96576/R 51,370000,0188C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,12188/R 1,950000,0625C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,54086/R 17,280000,0313CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 3,20477 3,20477
Materials:

18,4275068,250000,270B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

3,916801,920002,040BG21U112 =xTub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix,
amb grau 7 de resistència al xoc, inclòs p.p. de peces
especials i accessoris

m

Subtotal... 22,34430 22,34430

COST DIRECTE 31,03442

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,03442COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,51m Tub de PVC de DN 315 mm, per a PN 6 bar, amb unions de
junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al
fons de la rasa i provat

GFA1R131 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,80351/R 23,290000,0345A0112000 =xCap de collah

1,51951/R 21,990000,0691A0121000 =xOficial 1ah

2,62995/R 19,030000,1382A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,95297 4,95297
Maquinària:

0,22006/R 40,010000,0055C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,50052/R 41,710000,012C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,01958/R 3,560000,0055C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh
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Subtotal... 0,74016 0,74016
Materials:

0,094941,010000,094B0111000 =xAiguam3

17,0156016,520001,030BFA1R131 =xTub de PVC, DN 315 mm, PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 17,11054 17,11054
Altres:

% 1,7015617,0156010,00BFA1%FAUXF =S/Part proporcional de les peces especials per a tubs %

Subtotal... 1,70156 1,70156

COST DIRECTE 24,50523

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,50523COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,23m Tub de PVC de DN 400 mm, per a PN 6 bar, amb unions de
junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al
fons de la rasa i provat

GFA1R140 Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,09230/R 23,290000,0469A0112000 =xCap de collah

2,06046/R 21,990000,0937A0121000 =xOficial 1ah

3,56813/R 19,030000,1875A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,72089 6,72089
Maquinària:

0,34009/R 40,010000,0085C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,68404/R 41,710000,0164C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,03026/R 3,560000,0085C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

Subtotal... 1,05439 1,05439
Materials:

0,152511,010000,151B0111000 =xAiguam3

27,5496026,490001,040BFA1R140 =xTub de PVC, DN 400 mm, PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 27,70211 27,70211
Altres:

% 2,7549627,5496010,00BFA1%FAUXF =S/Part proporcional de les peces especials per a tubs %

Subtotal... 2,75496 2,75496

COST DIRECTE 38,23235

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,23235COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €57,61m Tub de PVC de DN 500 mm, per a PN 6 bar, amb unions de
junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al
fons de la rasa i provat

GFA1R150 Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,30191/R 23,290000,0559A0112000 =xCap de collah

2,46288/R 21,990000,112A0121000 =xOficial 1ah

4,26082/R 19,030000,2239A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,02561 8,02561
Maquinària:

0,47212/R 40,010000,0118C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,82169/R 41,710000,0197C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,41866/R 3,560000,1176C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

Subtotal... 1,71247 1,71247
Materials:

0,220181,010000,218B0111000 =xAiguam3

43,3230041,260001,050BFA1R150 =xTub de PVC, DN 500 mm, PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris.

m

Subtotal... 43,54318 43,54318
Altres:

% 4,3323043,3230010,00BFA1%FAUXF =S/Part proporcional de les peces especials per a tubs %

Subtotal... 4,33230 4,33230

COST DIRECTE 57,61356

0,00%DESPESES INDIRECTES

57,61356COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,34m Tub rígid plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure
d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FPKU-H0
de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge
superficial i material auxiliar i de fixació necessari

GG210A2H Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11412/R 23,290000,0049A0112000 =xCap de collah

2,52885/R 21,990000,115A0121000 =xOficial 1ah

2,24595/R 19,530000,115A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 4,88892 4,88892
Materials:

2,410002,410001,000BG210A2U =xTub rígid plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure
d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FPKU-H0
de Rehau o equivalent

m

0,039620,140000,283BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCu

Subtotal... 2,44962 2,44962
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COST DIRECTE 7,33854

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,33854COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,75m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització,
marcatge indeleble i material auxiliar necessari

GG31470V Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11645/R 23,290000,005A0112000 =xCap de collah

1,14348/R 21,990000,052A0121000 =xOficial 1ah

1,01556/R 19,530000,052A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 2,27549 2,27549
Materials:

5,470005,470001,000BG31470U =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
marcatge indeleble i material auxiliar necessari

m

Subtotal... 5,47000 5,47000

COST DIRECTE 7,74549

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,74549COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,91m Conductor de coure nu de 70 mm2 de secció nominal per a
conducció de posta a terra soterrada, inclòs petit material,
excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de paleta i
connexions

GG381050 Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,74295/R 23,290000,0319A0112000 =xCap de collah

1,32160/R 21,990000,0601A0121000 =xOficial 1ah

6,23984/R 19,530000,3195A013U001 =xAjudanth

4,95794/R 18,390000,2696A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,26233 13,26233
Materials:

4,520004,520001,000BG38U070 =xConductor de coure nu, unipolar d'1x70 mm2 m

0,128040,330000,388BGW38000 =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de coure
nus

u

Subtotal... 4,64804 4,64804



Pressupost

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50Data: 23/05/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 17,91037

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,91037COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €456,73u Bàcul amb braç de planxa d'acer galvanitzat, de 10 m
d'alçària i 2,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de
formigó

GHM32NCA Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,49400/R 19,800000,530A012H000 =xOficial 1a electricistah

8,69200/R 16,400000,530A013H000 =xAjudant electricistah

4,59750/R 18,390000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 23,78350 23,78350
Maquinària:

24,38000/R 46,000000,530C1503000 =xCamió gruah

20,65410/R 38,970000,530C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 45,03410 45,03410
Materials:

40,1429662,920000,638B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

308,47000308,470001,000BHM32NCA =xBàcul amb braç de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 10 m i
2.5 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5

u

38,9400038,940001,000BHWM3000 =xPart proporcional d'accessoris per a bàculsu

Subtotal... 387,55296 387,55296

0,356751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 456,72731

0,00%DESPESES INDIRECTES

456,72731COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €172,52u Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 3 m i acoblada amb
platina

GHM41D02 Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,28680/R 19,800000,166A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,72240/R 16,400000,166A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,00920 6,00920
Materials:

166,42000166,420001,000BHM41D02 =xCreueta d'acer galvanitzat, de llargària 3 m i per acoblar amb
platina

u

Subtotal... 166,42000 166,42000
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0,090141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 172,51934

0,00%DESPESES INDIRECTES

172,51934COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €235,33u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de
vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 250
W, de preu superior, tancada i acoblada al suport

GHN33G31 Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,56340/R 19,800000,483A012H000 =xOficial 1a electricistah

7,92120/R 16,400000,483A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 17,48460 17,48460
Materials:

217,58000217,580001,000BHN33G30 =xLlumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de
vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 250
W, de preu superior, tancada

u

Subtotal... 217,58000 217,58000

0,262271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 235,32687

0,00%DESPESES INDIRECTES

235,32687COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,77m3 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

GR3PU010 Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07220/R 23,290000,0031A0112000 =xCap de collah

0,23161/R 18,830000,0123A0160000 =xPeóh

Subtotal... 0,30381 0,30381
Maquinària:

0,57872/R 47,050000,0123C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

1,26370/R 51,370000,0246C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,62164/R 50,540000,0123CR22U001 =xTractor amb equip per a tractament del subsòlh

Subtotal... 2,46406 2,46406

COST DIRECTE 2,76787

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,76787COST EXECUCIÓ MATERIAL



Pressupost

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52Data: 23/05/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,00m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen
vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament de
l'adob

GR3PU060 Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04891/R 23,290000,0021A0112000 =xCap de collah

0,18692/R 21,990000,0085A012P000 =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 0,23583 0,23583
Maquinària:

0,45526/R 53,560000,0085C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth

0,43665/R 51,370000,0085C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 0,89191 0,89191
Materials:

0,093903,130000,030BR34U003 =xAdob orgànic d'origen vegetal tipus compostt

0,780000,390002,000BR3AU001 =xAdob mineral sòlid de fons simple, no solublekg

Subtotal... 0,87390 0,87390

COST DIRECTE 2,00164

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,00164COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,32u Subministrament i plantació de Chamaerops humilis de
30-50 cm d'alçària, en C-3 L i clot de plantació
0.30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

GR65U102 Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,0844228,140000,003BR345001 =xEsmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec

m3

0,020676,890000,003BR34J001 =xBioactivador procedent de fermentació enzimàtical

0,043000,860000,050BR3B6000 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GRkg

5,210005,210001,000BR411002 =xSubministrament de Chamaerops humilis de 30-50 cm
d'alçària en C- 3 L

u

0,870000,870001,000BR824001 =xProtector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col·locat amb un mínim
de 2 grapes o piquetes.

u
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5,088445,088441,000DR62002 =xPlantació manual d'arbres o arbusts en clot de plantació

0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de protector de base i forestal, tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra.

u

Subtotal... 11,31653 11,31653

COST DIRECTE 11,31653

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,31653COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,83u Subministrament i plantació de Tamarix sp, Cornus sp i
similars de 2 sabes (nº ram. 1r terç inferior mín. 3), en AF
300 cc, en clot de plantació 0,25x0.25x0.25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de
protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra

GR66U501 Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,013786,890000,002BR34J001 =xBioactivador procedent de fermentació enzimàtical

0,030100,860000,035BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar

kg

0,540000,540001,000BR4D2001 =xSubministrament d'arbust tipus Tamarix sp, Cornus sp o
similars de 2 sabes (nº ram. 1r terç inferior mínim 3), en AF
300 cc 

u

0,150000,150001,000BR823002 =xProtector forestal per a troncs d'arbres de 50 cm amb xarxa
de dissuasió i 2 canyes de bambú de 75 cm i Ø 1 cm per a la
seva subjecció

u

0,870000,870001,000BR824001 =xProtector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col·locat amb un mínim
de 2 grapes o piquetes.

u

3,224033,224031,000DR62001 =xPlantació manual d'arbres o arbusts presentats en AF, en
clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de
base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra.

u

Subtotal... 4,82791 4,82791

COST DIRECTE 4,82791

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,82791COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €10,57u Subministrament i plantació de Tamarix sp, Cornus sp i
similars de 60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior >3), en
C-3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de
tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra

GR66U502 Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,0844228,140000,003BR345001 =xEsmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec

m3

0,020676,890000,003BR34J001 =xBioactivador procedent de fermentació enzimàtical

0,043000,860000,050BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar

kg

3,160003,160001,000BR4D2002 =xSubministrament d'arbust tipus Tamarix sp, Cornus sp o
similars de 60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior >3),
en C-3 L

u

1,300001,300001,000BR821002 =xTutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, inclosa
abraçadera per a la subjecció, posat en obra

u

0,870000,870001,000BR824001 =xProtector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col·locat amb un mínim
de 2 grapes o piquetes.

u

5,088445,088441,000DR62002 =xPlantació manual d'arbres o arbusts en clot de plantació
0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de protector de base i forestal, tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra.

u

Subtotal... 10,56653 10,56653

COST DIRECTE 10,56653

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,56653COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,74u Subministrament i plantació de Tamarix sp, Cornus sp i
similars de 80-100 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mínim
4), en C-10 L, en clot de plantació 0,50x0.50x0.50 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de tutor, protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

GR66U503 Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,1125628,140000,004BR345001 =xEsmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec

m3
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0,137806,890000,020BR34J001 =xBioactivador procedent de fermentació enzimàtical

0,111800,860000,130BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar

kg

10,3700010,370001,000BR4D2003 =xSubministrament d'arbust tipus Tamarix sp, Cornus sp o
similars de 80-100 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior
mínim 4), en C-10 L

u

1,300001,300001,000BR821002 =xTutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, inclosa
abraçadera per a la subjecció, posat en obra

u

1,290001,290001,000BR824002 =xProtector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col·locat amb un mínim
de 2 grapes o piquetes.

u

8,419568,419561,000DR62003 =xPlantació manual d'arbres o arbusts amb clot de plantació
0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del clot, formació i revisió
escocell, instal·lació de protector de base, tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

u

Subtotal... 21,74172 21,74172

COST DIRECTE 21,74172

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,74172COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,80u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates
similars de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm) en AF
mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de
protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra

GR6BU101 Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,013786,890000,002BR34J001 =xBioactivador procedent de fermentació enzimàtical

0,030100,860000,035BR3B6000 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GRkg

0,540000,540001,000BR4G1001 =xSubministrament de plantes aromàtiques o mates similars de
2 sabes, Ø del coll de l'arrel mímim 2.5 mm i nº ram. 1r terç
inferior mínim 3, en AF mínim 250 cc

u

0,120000,120001,000BR823001 =xProtector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb xarxa
de dissuasió i 2 canyes de bambú de 60 cm i Ø 1 cm per a la
seva subjecció

u

0,870000,870001,000BR824001 =xProtector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col·locat amb un mínim
de 2 grapes o piquetes.

u

3,224033,224031,000DR62001 =xPlantació manual d'arbres o arbusts presentats en AF, en
clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de
base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra.

u

Subtotal... 4,79791 4,79791
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COST DIRECTE 4,79791

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,79791COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,38m2 Subministrament i plantació d'espècies tipus, Sedum sp,
Aptenia sp o mesems en esqueix, amb una densitat de 16
u/m2, inclosos els regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

GR6BU201 Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,120000,3200016,000BR4L0001 =xSubministrament d'espècies tipus Sedum sp, Aptenia sp o
mesems en esqueix

u

4,255164,255161,000DR61001 =xPlantació de planta crassa en esqueix amb una densitat
mínima de 16 esqueixos/m2, inclòs el seu manteniment fins
la recepció de l'obra.

m2

Subtotal... 9,37516 9,37516

COST DIRECTE 9,37516

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,37516COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,07m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra

GR720001 Rend.: 1,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04192/R 23,290000,0018A0112000 =xCap de collah

0,20011/R 21,990000,0091A012P000 =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 0,24203 0,24203
Maquinària:

0,16241/R 36,090000,0045CR71U010 =xHidrosembradora muntada sobre camióh

Subtotal... 0,16241 0,16241
Materials:

0,018181,010000,018B0111000 =xAiguam3

0,132406,620000,020BR34J000 =xBioactivador microbiàkg

0,256968,030000,032BR361100 =xEstabilitzant sintètic de base acrílicakg

0,017200,860000,020BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar

kg

0,132800,830000,160BR3PAN00 =xEncoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

kg

0,105903,530000,030BR4UJJ00 =xBarreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament

kg
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Subtotal... 0,66344 0,66344

COST DIRECTE 1,06788

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,06788COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €126.706,29Pa PARTIDA ALÇADA D'EXPROPIACIONSXPAEXPR Rend.: 1,000P- 86
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 €15.530,00pa Execució de serveis afectatsXPASSAA

 €29.810,89pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

XPA000SS
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Annex 18. Classificació del contractista i fórmula revisió de preus 

1.   INTRODUCCIÓ 

A continuació, es proposa la classificació del contractista corresponent a les característiques 

projectades, segons la Llei 13/1995 del 18 de maig de Contratos de las Administraciones 

Públicas, el Reial Decret Legislatiu 1098/2001 del 12 d’octubre pel que s’aprova la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas i l’Ordre Ministerial (Ministerio de Economia y 

Hacienda) del 28 de juny de 1991 (BOE 24 de juliol), que modifica la O.M. del 28 de març de 

1968. 

El nombre de subgrups exigibles no ha de ser superior a quatre, i que l’import parcial de cada 

un d’ells ha de ser superior al 20% del preu total del contracte.  Només n’hi ha un, ferms. 

Tenint en compte que l’import parcial de cada subgrup ha de ser superior al 20% del preu total 

del contracte, s’aconsellen les següents categories per als corresponents grups i subgrups: 

- Ferms: es calcula la anualitat mitjana corresponent tenint en compte que la duració estimada 

del capítol. El cost és de 613.844,63 € per una durada de 4 mesos, per tant l’anualitat serà: 

 
         

 
                             

Per tant, es proposa la següent classificació: 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

G 
Vials i pistes 

4 
Amb ferms de mescles 
bituminoses 

f 
Anualitat superior 

als 2.400.000€ 

 

Degut a la durada total de l’obra, al voltant dels 7 mesos, no será necessari l’aplicació d’una 

fórmula de revisió de preus. 
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